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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor de proprietate
industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare
şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oﬁciale, regulamente, convenţii internaţionale,
acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea
propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений,
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных
рисунков и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на
охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике
Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает систематизированные
ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются официальные документы,
положения, международные конвенции, двусторонние соглашения, нормы и стандарты
в области промышленной собственности и т.д.
Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных
условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности,
другой деятельности.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează
sau înregistrează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2011)
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Chineze
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

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

OM
PA
PE

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

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

VG
VN
WO

YE
ZA

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

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

În conformitate cu Legea, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certiﬁcă prioritatea,
calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă,
dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.
Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. 33 din Lege.
În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate,
brevetele de invenţie de scurtă durată acordate şi brevetele eliberate conform procedurii naţionale.
Rezumatele cererilor de brevet şi ale brevetelor acordate se publică în ordinea indicilor Clasiﬁcării
Internaţionale de Brevete (CIB), prima literă din indice ﬁind simbolul unei secţiuni CIB.

L

egal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law
No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to the
priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention may
be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be ﬁled with the AGEPI, directly or through a representative, by any
person entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for in Art. 33 of the Law.
In the Section are published data concerning the ﬁled patent applications, granted patents for
invention, granted short-term patents for invention and patents issued in accordance with the national
procedure.
The abstacts of the patent applications and of the granted patents are published in the order of the
International Patent Classiﬁcation (IPC) indexes, the ﬁrst letter being the symbol of a IPC section.

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в
ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патент, о предоставленных патентах на
изобретения, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретения
согласно национальной процедуре.
Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR THE IDENTIFICATION BIBLIOGRAPHIC DATA
IN PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI,
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9
КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(11) Numărul titlului de protecţie
Number of the title of protection
Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
Designation of the kind of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modiﬁcarea documentului
Document correction or modiﬁcation information
Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of the renewed utility model
Номер продленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Speciﬁed date of expiration of renewal
Указанная дата истечения продления
(21) Numărul de depozit
Number assigned to the application
Номер заявки
(22) Data de depozit
Date of ﬁling the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number assigned to priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data de depozit a cererii prioritare
Date of ﬁling of priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: number of BOPI, year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modiﬁcat
Date of publication of a corrected or modiﬁed document
Дата публикации скорректированного или измененного документа
(51) Clasiﬁcarea Internaţională de Brevete
International Patent Classiﬁcation
Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
Title of the invention or name of the plant variety
Название изобретения или наименование сорта растения
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
Number and ﬁling date of the earlier application from which the present patent document has
been divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67)* Numărul şi data transformării cererii de brevet de invenţie sau de brevet de invenţie de scurtă durată,
respectiv, în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată sau în cerere de brevet de invenţie
Number and date of conversion of a patent or short-term patent application, respectively, into
a short-term patent application or a patent application
Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение или на краткосрочный
патент на изобретение, соответственно, в заявку на краткосрочный патент на изобретение
или на патент на изобретение
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certiﬁcatul complementar de protecţie
Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certiﬁcate
Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) в соответствии
со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
PCT international application: number and ﬁling date
Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data
Publication of the PCT international application or the community plant variety application (EC): number and date
Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи
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(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos
sau ﬁtofarmaceutic
Number and date of the ﬁrst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product
on the market in the Republic of Moldova
Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического
продукта на территории Республики Молдова
(94) Data expirării termenului de valabilitate a certiﬁcatului complementar de protecţie
Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certiﬁcate
Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране
(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certiﬁcatul
complementar de protecţie
Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection
certiﬁcate has been applied for or issued
Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или
выдано дополнительное свидетельство об охране
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16,
PUBLICATE DE AGEPI

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

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

КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ВОИС ST.16,
ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(Полный перечень кодов используемых AGEPI можно найти на веб сайте AGEPI:
http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ru_02.01.2011.pdf )
1. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE
CODES FOR PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit sau de la data
priorităţii recunoscute
– patent application published before the established term of 18 months after the ﬁling or priority date
– заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока с даты
подачи или даты признанного приоритета
A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare
– patent application published within the established term with a search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске
A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare
– patent application published within the established term without a search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске
A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii)
– search report of a patent application (published after publication of the application)
– отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)
A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă)
a documentului
– patent application published with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе
A9 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări
şi/sau desene
– patent application published with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и/или чертежей
B1 – brevet de invenţie acordat
– granted patent for invention
– предоставленный патент на изобретение
B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения или протеста
B8 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– granted patent for invention with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
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B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– granted patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
C1 – brevet de invenţie eliberat
– issued patent for invention
– выданный патент на изобретение
C2 – brevet de invenţie eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– issued patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения или протеста
C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или признания
патента недействительным
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– issued patent for invention with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– issued patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– выданный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
2. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
U0 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată
– published short-term patent application
– опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение
Y

– brevet de invenţie de scurtă durată acordat
– granted short-term patent for invention
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение

Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– granted short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения
или протеста
Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă)
a documentului
– granted short-term patent for invention with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в
титульном листе документа
Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere,
revendicări şi/sau desene
– granted short-term patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой
части описания, формулы изобретения и/или чертежей
Z – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
– issued short-term patent for invention
– выданный краткосрочный патент на изобретение
Z3 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– issued short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– краткосрочный патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения
или протеста
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Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued short-term patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или
признания патента недействительным
Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
– extended short-term patent for invention
– продленный краткосрочный патент на изобретение
Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
– extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
– продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления
Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– issued or extended short-term patent for invention with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi/sau desene
– issued or extended short-term patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or
drawings
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
любой части описания, формулы изобретения и/или чертежей

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патент на изобретение
FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for invention
Предоставленные патенты на изобретения
FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate
Granted short-term patents for invention
Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawn patent applications
Перечень отозванных заявок на патент
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of refused patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of issued patents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения
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Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată retrase
List of withdrawn short-term patent applications
Перечень отозванных заявок на краткосрочный патент

FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată respinse
List of rejected short-term patent applications
Перечень отклоненных заявок на краткосрочный патент
FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
List of issued short-term patents for invention
Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение
MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention
Утеря прав, вытекающих из краткосрочного патента на изобретение
NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретения
NF9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată revalidate
List of revalidated short-term patents for invention
Перечень восстановленных краткосрочных патентов на изобретения
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a fost prelungit
List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых был продлен
ND4K Lista certiﬁcatelor de înregistrare a modelelor de utilitate reînnoite
List of renewed utility models registration certiﬁcates
Перечень продленных свидетельств о регистрации полезных моделей
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек

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

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

B

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

C

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА
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E

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

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

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la
AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este parte, se publică în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OMPI.
Datele privind depozitele de brevete eurasiatice, înregistrate conform Convenţiei eurasiatice de brevete până la 26.04.2012, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete
(Бюллетень Евразийского патентного ведомства), care include datele bibliografice, rezumatul şi
desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OEAB şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the
public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the publication
of the patent application, any third party may present observations concerning the patentability of the
invention to which the application relates.
Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is
party, are published in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes the bibliographic data, the
abstract and, where appropriate, any drawings, and is available for public on the WIPO website.
Data concerning the Eurasian patent applications, registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention before 26.04.2012, are published in Russian in the GAZETTE of the Eurasian Patent Office.
It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropriate, any drawings. The GAZETTE is
also available to the public on the EAPO website and in the AGEPI library on the DVD carrier.

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося
предметом заявки на патент.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в
еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, поданных до 26.04.2012 г., публикуются на русском языке в Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат
и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI
на DVD носителе.
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(21)
(51)
(22)
(71)
(72)

(54)
(57)

INVENTIONS

a 2012 0085 (13) A2
Int. Cl.: C02F 1/467 (2006.01)
2012.10.03
SPATARENCO Ivan, MD
SPATARENCO Ion, MD; RUSNAC Boris, MD;
SPATARENCO Afanasii, MD; CIOCÎRLAN
Ecaterina, MD; SPATARENCO Galina, MD
Metodă de dezinfectare a apei, de profilaxie
şi terapie a patologiilor peştilor în acvaculturi
Invenţia se referă la o metodă de dezinfectare
electrochimică a apei şi poate fi utilizată în
medicina sanitară şi veterinară, în special
pentru profilaxia şi terapia patologiilor peştilor
în acvaculturi.
Metoda de dezinfectare include tratarea apei
din acvaculturi cu anolit şi/sau catolit, obţinuţi
prin metoda de activare electrochimică a soluţiei de clorură de sodiu.
Conform invenţiei, se foloseşte un consum
redus de anolit, cu o diluţie în limitele
1:3000000…1:140000, ţinând cont de regimul
de tratare: bactericid (cu excepţia micobacteriilor), virucid, fungicid, micobactericid; problemele soluţionate (dezinfecţia apei, profilaxia şi
terapia patologiilor peştilor) şi de valorile pHului apei din acvaculturi.

(57)

(57)

*
* *
Method for disinfection of water, for
prophylaxis and therapy of fish diseases
in aquacultures
The invention relates to a method for electrochemical disinfection of water and can be
used in sanitary and veterinary medicine, in
particular for the prophylaxis and therapy of
fish diseases in aquacultures.
The method for disinfection comprises treatment of water in aquacultures with anolyte
and/or catholyte, produced by electrochemical
activation of sodium chloride solution.
According to the invention, a reduced anolyte
consumption, with a dilution within the range
1:3000000…1:140000 is used, taking account
of the treatment mode: bactericidal (except
mycobacteria), virucidal, fungicidal, mycobactericidal; current tasks (water disinfection,
prophylaxis and treatment of fish diseases)
and pH values of water in aquacultures.

Метод дезинфекции воды, профилактики и терапии заболеваний рыб в аквакультурах
Изобретение относится к методу электрохимической дезинфекции воды и может
быть использовано в санитарной и ветеринарной медицине, в частности для профилактики и терапии заболеваний рыб в аквакультурах.
Метод дезинфекции включает обработку
воды в аквакультурах анолитом и/или католитом, полученных методом электрохимической активации раствора хлорида натрия.
Согласно изобретению, используют уменьшенный расход анолита, с разведением в
пределах 1:3000000…1:140000, с учётом
режима обработки: бактерицидный (кроме
микобактерий), вируцидный, фунгицидный,
микобактерицидный; решаемых задач (дезинфекция воды, профилактика и терапия
заболеваний рыб) и значений рН воды аквакультур.
П. формулы: 4

(21)
(51)

Revendicări: 4

(54)

(54)

(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

(74)
(54)

(57)

a 2013 0071 (13) A2
Int. Cl.: C07C 25/02 (2006.01)
C07C 255/03 (2006.01)
C07D 223/16 (2006.01)
2013.10.08
1259745
2012.10.12
FR
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
CARRANZA Maria del Pilar, ES; GARCIA
ARANDA Maria Isabel, ES; GONZALEZ José
Lorenzo, ES; SANCHEZ Frédéric, ES
SIMANENKOVA Tatiana
Procedeu nou de sinteză a 3-(2-bromo-4,5dimetoxifenil)propannitril şi aplicarea în
sinteza ivabradinei şi a sărurilor sale de
adiţie cu un acid acceptabil farmaceutic
Invenţia se referă la un procedeu de sinteză a
compusului cu formula (I):

(I)
care constă în aceea că compusul cu formula
(VIII):

Claims: 4
*
*
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который состоит в том, что на соединение
формулы (VIII):

este supus acţiunii N-bromosuccinimidei în
prezenţa unui solvent organic pentru a obţine
compusul cu formula (I).
Invenţia se referă, de asemenea, la un procedeu de sinteză a ivabradinei, sărurilor sale
acceptabile farmaceutic şi hidraţilor acestora,
cu utilizarea compusului cu formula (I). Procedeul menţionat asigură un procent înalt al
randamentului produsului finit.

(VIII)
воздействуют N-бромсукцинимидом в присутствии органического растворителя для
получения соединения формулы (I).
Изобретение также относится к способу
синтеза ивабрадина, его фармацевтически
приемлемых солей и их гидратов, используя соединение формулы (I). Указанный
способ обеспечивает высокий процент выхода конечного продукта.

Revendicări: 18

(54)

(57)

*
* *
New process for the synthesis of 3-(2bromo-4,5-dimethoxyphenyl)propanenitrile
and application in the synthesis of
ivabradine and addition salts thereof with
a pharmaceutically acceptable acid
The invention relates to a process for the
synthesis of the compound of formula (I):

П. формулы: 18

(21)
(51)

(I)
characterized in that the compound of formula
(VIII):

(VIII)

is subjected to the action of N-bromosuccinimide in the presence of an organic solvent to yield the compound of formula (I).
The invention further relates to a process for
the synthesis of ivabradine, pharmaceutically
acceptable salts thereof and hydrates thereof
using the compound of formula (I). Said process provides a high yield percent of the finished product.
Claims: 18

(54)

(57)

*
* *
Новый способ синтеза 3-(2-бромо-4,5диметоксифенил)пропаннитрила и применение в синтезе ивабрадина и его
аддитивных солей с фармацевтически
приемлемой кислотой
Изобретение относится к способу синтеза
соединения формулы (I):

(I)

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

a 2014 0001 (13) A2
Int. Cl.: C07D 213/26 (2006.01)
C07D 213/30 (2006.01)
C07D 213/40 (2006.01)
C07D 213/61 (2006.01)
C07D 213/64 (2006.01)
C07D 213/71 (2006.01)
C07D 213/74 (2006.01)
C07D 213/78 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 491/04 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61K 31/435 (2006.01)
A61K 31/436 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
2012.07.06
PA 2011 00520
2011.07.08
DK
2014.01.03
PCT/EP2012/063219, 2012.07.06
WO 2013/007621 A1, 2013.01.17
H. LUNDBECK A/S, DK
ESKILDSEN Jǿrgen, DK; SAMS Anette
Graven, DK; PÜSCHL Ask, DK
ANDRIEŞ Ludmila
Modulatori alosterici pozitivi ai receptorului nicotinic al acetilcolinei
Prezenta invenţie se referă la compuşii cu
formula (I), utili pentru tratament, la compoziţii, care conţin compuşii menţionaţi şi la metode de tratament al afecţiunilor, care includ
administrarea acestora. Compuşii menţionaţi
reprezintă modulatori alosterici pozitivi (PAM)
ai receptorului α7 nicotinic al acetilcolinei.
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INVENTIONS
(21)
(51)

(I)
Revendicări: 15

(54)
(57)

*
* *
Positive allosteric modulators of nicotinic
acetylcholine receptor
The invention relates to compounds of formula
useful in therapy, to compositions comprising
said compounds, and to methods of treating
diseases comprising administration of said
compounds. The compounds referred to are
positive allosteric modulators (PAMs) of the
nicotinic acetylcholine α7 receptor.

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

(I)
Claims: 15
*
(54)

(57)

* *
Положительные аллостерические модуляторы никотинового рецептора ацетилхолина
Настоящее изобретение относится к соединениям формулы (I), пригодным в терапии, к композициям, содержащим вышеуказанные соединения, и к способам лечения заболеваний, включающим их прием.
Упомянутые соединения являются положительными аллостерическими модуляторами (РАМ) никотинового α7-рецептора ацетилхолина.

(74)
(54)
(57)

a 2013 0095 (13) A2
Int. Cl.: C07D 243/24 (2006.01)
C07D 267/14 (2006.01)
C07D 291/08 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 419/06 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 498/04 (2006.01)
A61K 31/5513 (2006.01)
A61K 31/553 (2006.01)
A61K 31/554 (2006.01)
A61P 5/48 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
2012.06.29
61/503980; 61/582160
2011.07.01; 2011.12.30
US; US
2013.12.12
PCT/US2012/045086, 2012.06.29
WO 2013/006485 A1, 2013.01.10
GILEAD SCIENCES, INC., US
CORKEY Britton Kenneth, US; ELZEIN
Elfatih, US; JIANG Robert H., US; KALLA
Rao V., US; KOLTUN Dmitry, US; LI Xiaofen,
US; MARTINEZ Ruben, US; PARKHILL Eric
Q., US; PERRY Thao, US; ZABLOCK, Jeff,
US; VENKATARAMANI Chandrasekar, US;
GRAUPE Michael, US; GUERRERO Juan, A.,
US
MARGINE Ion
Compuşi condensaţi de benzoxazepinone
ca modulatori ai canalelor ionice
Prezenta invenţie se referă la compuşi noi
inhibitori ai canalelor de sodiu şi la utilizarea
lor în tratamentul diferitelor stări de boală, inclusiv a bolilor cardiovasculare şi a diabetului.
În exemplele particulare de realizare, structura compuşilor este prezentată prin formula I:

I
1

(I)
П. формулы: 15

2

3

4

2

Revendicări: 67
*
*

18

3

4

unde Z , Z , Z , Z , X, Y, R , R şi R sunt
astfel cum sunt definiţi în descriere, pentru
procedeele de obţinere şi utilizare a compuşilor şi pentru compoziţiile farmaceutice în
care ei se conţin.

*
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Fused benzoxazepinones as ion channel
modulators
The present invention relates to compounds
that are sodium channel inhibitors and to their
use in the treatment of various disease states,
including cardiovascular diseases and diabetes.
In particular embodiments, the structure of the
compounds is given by Formula:

(21)
(51)

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

I
1 2
3
4
2
3
4
wherein Z ,Z , Z , Z , X, Y, R , R and R are as
described herein, to methods for the preparation and use of the compounds and to pharmaceutical compositions containing the same
Claims: 67

(54)

(57)

*
* *
Конденсированные соединения бензоксазепинонов в качестве модуляторов
ионных каналов
Настоящее изобретение относится к новым соединениям, которые являются ингибиторами натриевых каналов и к их использованию в лечении различных болезненных состояний, в том числе сердечнососудистых заболеваний и диабета.
В конкретных вариантах осуществления
структура
соединений
представлена
формулой I:

(74)
(54)

(57)

a 2013 0094 (13) A2
Int. Cl.: C07D 303/36 (2006.01)
C07D 413/10 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
2012.05.04
P 11 00238; P 11 00239; P 11 00240
2011.05.06; 2011.05.06; 2011.05.06
HU; HU; HU
2013.12.05
PCT/HU2012/000033, 2012.05.04
WO 2012/153155 A1 , 2012.11.15
EGIS GYÓGYSSZEGYÁR NYILVÁNOSAN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, HU
SIPOS Éva, HU; KOVÁNYINÉ LAX Györgyi,
HU; HAVASI Balázs, HU; VOLK Balázs, HU;
KRASZNAI György, HU; RUZSICS György,
HU; BARKÓCZY József, HU; TÓTHNÉ
LAURITZ Mária, HU; LUKÁCS Gyula, HU;
BOZA András, HU; HEGEDÜS László, HU;
TABORINE TÓTH Mária Júlia, HU; PÉCSI
Éva, HU
GLAZUNOV Nicolae
Procedeu de preparare a rivaroxabanului şi
compuşi intermediari formaţi în acest procedeu
Invenţia se referă la un procedeu de preparare
a 5-clor-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-morfolin-4il)-fenil]-l,3-oxazolidin-5-il}-metil)tio-fen-2carboxamidei cu formula:

având denumirea comună internaţională
(INN) rivaroxaban.
Procedeul se caracterizează prin reacţiile,
conform revendicării 1. Invenţia se referă, de
asemenea, la compuşii intermediari care se
formează în cadrul acestui procedeu.
Revendicări: 21
Figuri: 10

I
1

2

3

4

2

3

4

где Z , Z , Z , Z , X, Y, R , R и R таковы,
как определены в описании, для способов
получения и использования соединений и
для фармацевтических композиций их
содержащих.
П. формулы: 67

(54)
(57)

*
* *
Process for the preparation of a rivaroxaban
and intermediates formed in said process
The invention relates to a process for the
preparation of 5-chloro-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(3oxo-morpholine-4-yl)-phenyl]-1,3-oxazolidine5-yl}-methyl)thiophen-2-carboxamide of Formula:
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INVENTIONS
(74)
(54)
(57)

having the INN rivaroxaban.
The process is characterized by the reactions
according to claim I. The invention also relates
to intermediates formed in the above process.
Claims: 21
Fig.: 10

(54)

(57)

*
* *
Способ получения ривароксабана и
промежуточные соединения, получаемые в указанном способе
Изобретение относится к способу получения 5-хлор-N-({(5S)-2-оксо-3-[4-(3-оксоморфолин-4-ил)-фенил]-1,3-оксазолидин-5-ил}метил)тиофен-2-карбоксамида с формулой:

Revendicări:20
Figuri: 5

(54)
(57)

имеющего международное непатентованное название (INN) ривароксабан.
Способ характеризуется реакциями по
пункту формулы 1. Изобретение также относится к промежуточным соединениям, получаемым в данном способе.
П. формулы: 21
Фиг.: 10

(21)
(51)

(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
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a 2013 0101 (13) A2
Int. Cl.: C09K 3/18 (2006.01)
C08K 3/24 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 13/08 (2006.01)
C08L 89/00 (2006.01)
C08L 1/00 (2006.01)
2012.06.05
11169044.2; 61/494,554; 11188479.7
2011.06.08; 2011.06.08; 2011.11.09
EP; US; EP
2013.12.30
PCT/EP2012/060542, 2012.06.05
WO 2012/168205 A1, 2012.12.13
AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL
B. V., NL
DEMMER René Lodewijk Maria, NL;
MASLOW Wasil, NL; DE JONG Edwin Ronald,
NL

ANDRIEŞ Ludmila
Compoziţie de dejivrare
Prezenta invenţie se referă la o compoziţie de
dejivrare care conţine (i) un agent de dejivrare
selectat din grupa constând din clorură de sodiu, acetat mixt de magneziu şi calciu, clorură
de calciu, clorură de magneziu, clorură de potasiu, acetat de potasiu, acetat de sodiu, formiat de sodiu şi formiat de potasiu, (ii) o proteină nativă şi (iii) un agent de îngroşare. În
plus, invenţia se referă la un procedeu de
preparare a compoziţiei propuse, la un procedeu de dejivrare a unei suprafeţe cu utilizarea
compoziţiei de dejivrare menţionată şi la un
set de componente pentru realizarea acestuia.

*
* *
Deicing composition
The invention relates to a deicing composition
comprising (i) a deicing agent selected from
the group consisting of sodium chloride, calcium magnesium acetate, calcium chloride,
magnesium chloride, potassium chloride, potassium acetate, sodium acetate, sodium formate, potassium formate, (ii) a native protein,
and (iii) a thickener. It furthermore relates to a
process for preparing said deicing composition, to a process for deicing a surface using
said deicing composition and to a kit of parts
for its realization.
Claims: 20
Fig.: 5

(54)
(57)

*
* *
Противогололедная композиция
Настоящее изобретение относится к противогололедной композиции, включающей (i)
противогололедный агент, выбранный из
группы, состоящей из хлорида натрия,
смешанного ацетата кальция и магния,
хлорида кальция, хлорида магния, хлорида
калия, ацетата калия, ацетата натрия, формиата натрия и формиата калия, (ii) нативный белок, и (iii) загуститель. Оно, кроме
того, относится к способу получения предложенной композиции, к способу размораживания поверхности с использованием указанной противогололедной композиции и к
набору компонентов для его осуществления.
П. формулы: 20
Фиг.: 5

INVENŢII
(21)
(51)

(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)
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a 2013 0102 (13) A2
Int. Cl.: C09K 3/18 (2006.01)
C08K 3/24 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 13/08 (2006.01)
C08L 89/00 (2006.01)
2012.06.05
11169045.9; 61/494,634
2011.06.08; 2011.06.08
EP; US
2013.12.30
PCT/EP2012/060543, 2012.06.05
WO 2012/168206 A1, 2012.12.13
AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL
B. V., NL
DE JONG Edwin Ronald, NL; MASLOW Wasil,
NL; DEMMER René Lodewijk Maria, NL
ANDRIEŞ Ludmila
Compoziţie de dejivrare
Prezenta invenţie se referă la o compoziţie de
dejivrare care conţine (i) un agent de dejivrare
selectat din grupa constând din clorură de sodiu, acetat mixt de magneziu şi calciu, clorură
de calciu, clorură de magneziu, clorură de potasiu, acetat de potasiu, acetat de sodiu, formiat de sodiu şi formiat de potasiu, (ii) o proteină nativă şi (iii) melasă. În plus, invenţia se
referă la un procedeu de preparare a compoziţiei propuse, la un procedeu de dejivrare a
unei suprafeţe cu utilizarea compoziţiei de dejivrare menţionată şi la un set de componente
pentru realizarea acestuia.
Revendicări: 20
Figuri: 5

(54)
(57)

*
* *
Deicing composition
The invention relates to a deicing composition
comprising (i) a deicing agent selected from
the group consisting of sodium chloride,
calcium magnesium acetate, calcium chloride,
magnesium chloride, potassium chloride, potassium acetate, sodium acetate, sodium formate, potassium formate, (ii) a native protein,
and (iii) molasses. It furthermore relates to a
process for preparing said deicing composition, to a process for deicing a surface using
said deicing composition and to a kit of parts
for its realization.

(54)
(57)

Противогололедная композиция
Настоящее изобретение относится к противогололедной композиции, включающей
(i) противогололедный агент, выбранный из
группы, состоящей из хлорида натрия,
смешанного ацетата кальция и магния,
хлорида кальция, хлорида магния, хлорида
калия, ацетата калия, ацетата натрия, формиата натрия и формиата калия, (ii) нативный белок, и (iii) мелассу. Оно, кроме
того, относится к способу получения предложенной композиции, к способу размораживания поверхности с использованием указанной противогололедной композиции и к
набору компонентов для его осуществления.
П. формулы: 20
Фиг.: 5

(21) a 2012 0090 (13) A2
(51) Int. Cl.: E21B 7/02 (2006.01)
(22) 2012.10.19
(71)(72) CROITORU Anatolie, MD
(54) Ansamblu de maşini de foraj la adâncimi
mari, combinate cu transportor vertical
(57) Invenţia se referă la forarea sondelor, în particular la o maşină de foraj, care poate fi utilizată la forarea sondelor de adâncime extremă.
Maşina de foraj conţine un transportor vertical
cu raclete, ce include o bandă metalică elastică (2), care este condusă de motoare (1) prin
intermediul rolelor (3) şi staţiilor intermediare
(10). Pe o ţeavă rigidă (5) sunt montate cabluri de alimentare şi auxiliare ale staţiilor intermediare (10) şi ale secţiunii de răzuire (11),
de asemenea un furtun (7) de evacuare a noroiului. Maşina de foraj de asemenea conţine
cărucioare pentru suspendare (13) şi un dispozitiv cu apă sub presiune (4) pentru curăţarea racletelor. Staţia intermediară (10) conţine
roţi dinţate, care preiau şi retransmit mişcarea
benzii (2), şi şenile, intervalul dintre care este
reglat de către actuatori pentru contactul cu
pereţii laterali ai sondei.
Revendicări: 1
Figuri: 4
*

Claims: 20
Fig.: 5

*

*

*
*

*
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(54)
(57)

Assembly of great depth drilling machines,
combined with vertical conveyor
The invention relates to well-drilling, in particular a drilling machine, which may be used for
limit depth well-drilling.
The drilling machine comprises a vertical conveyor with scrapers, comprising a metallic
elastic band (2), controlled by motors (1) by
means of rollers (3) and intermediate stations
(10). On a rigid pipe (5) are mounted power
supply and auxiliary cables of the intermediate stations (10) and the scraping section
(11), and a slurry discharge sleeve (7). The
drilling machine further comprises carriages
for suspension (13) and a device with water
under pressure (4) for cleaning the scrapers.
The intermediate station (10) comprises gearwheels, which receive and transmit the motion
of the band (2), and caterpillar belts, the gap
between which is regulated by activators for
the contact with the side walls of the well.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)

(57)

*
* *
Комплекс машин для бурения на
больших глубинах, комбинированных с
вертикальным транспортером
Изобретение относится к бурению скважин,
в частности к машине для бурения, которая может быть использована при бурении
скважин предельной глубины.
Машина для бурения содержит вертикальный транспортер со скребками, включающий металлическую эластичную ленту (2),
управляемую двигателями (1) посредством
роликов (3) и промежуточных станций (10).
На жесткой трубе (5) смонтированы кабели
питания и вспомогательные кабели промежуточных станций (10) и секции соскабливания (11), а также рукав (7) отвода
шлама. Машина для бурения также содержит каретки для подвешивания (13) и устройство с водой под давлением (4) для
очистки скребков. Промежуточная станция
(10) содержит зубчатые колеса, которые
принимают и передают движение ленты
(2), и гусеничные ленты, промежуток между
которыми регулируется активаторами для
контакта с боковыми стенками скважины.
П. формулы: 1
Фиг.: 4
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(21)
(51)

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

(57)

a 2013 0072 (13) A2
Int. Cl.: G01K 7/36 (2006.01)
G01K 7/38 (2006.01)
G01K 1/08 (2006.01)
2012.03.07
61/464682; 13/411767
2011.03.09; 2011.03.05
US; US
2013.10.08
PCT/2012/028058, 2012.03.07
WO 2012/122258 A2 , 2012.09.13
TSI TECHNOLOGIES LLC, US
CLOTHIER Brian L., US
GLAZUNOV Nicolae
Senzori de temperatură cu microconductori, construiţi pentru eliminarea erorilor
de măsurare a temperaturii, dependente de
tensiune şi procedeu de confecţionare a
acestor senzori
Invenţia se referă la senzori de temperatură
de precizie înaltă cu microconductori.
Senzorii de temperatură de precizie înaltă
(10) cu microconductori perfecţionaţi conţin
un ansamblu (14) al microconductorului, care
include cel puţin un microconductor primar
termosensibil (16), amplasat într-un tub (12)
protector închis de absorbţie a tensiunii. De
preferinţă, ansamblul senzorului (14) conţine
o mulţime de microconductori, de exemplu, un
microconductor primar termosensibil (16), un
microconductor de referinţă (18) şi un microconductor de calibrare (20). Senzorii (10) pot
fi încorporaţi în interiorul unui material (24)
prelucrat termic sau solidificat, pentru monitorizarea temperaturii materialului (24) în diapazonul de temperaturi selectat, de exemplu,
în diapazonul de temperaturi de până la şi/sau
după solidificare. Tubul (12) este executat

INVENŢII
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Датчики (10) могут быть встроены внутри
термообработанного или отверждeнного
материала (24) для мониторинга температуры материала (24) в выбранном диапазоне температур, например, в диапазоне
температур перед и/или после отверждения. Трубка (12) выполнена из материала,
который незначительно подмагничивает
узел (14) микропровода и существенно
предотвращает искажение узла датчика (14)
силами прикладываемыми к трубке (12).

dintr-un material, care magnetizează nesemnificativ ansamblul (14) microconductorului şi
substanţial preîntâmpină distorsiunile ansamblului senzorului (14) prin forţele aplicate
asupra tubului (12).
Revendicări: 19
Figuri: 6

(54)

(57)

*
* *
Microwire temperature sensors constructed to eliminate stress-related temperature
measurement inaccuraces and method of
manufacturing said sensors
The invention relates to highly accurate
microwire sensors.
Improved highly accurate microwire sensors
(10) include a microwire assembly (14) including at least one primary, temperaturesensing microwire (16) encased within a
close-ended, stress-absorbing protective tube
(12). Prefe-rably, the sensor assembly (14)
includes a plurality of microwires, e.g., a primary temperature-sensing microwire (16), a
reference microwire (18), and a calibration
microwire (20). The sensors (10) may be embedded within a heat-treatable or curable material (24) to monitor the temperature of the material (24) over a selected temperature range,
e.g., during a pre- and/or post-curing temperature range. The tube (12) is formed of material
which does not appreciably magnetically bias
the microwire assembly (14), and substantially
prevents forces exerted on the tube (12) from
distorting the sensor assembly (14).
Claims: 19
Fig.: 6

(54)

(57)

*
* *
Микропроводные датчики температуры,
сконструированные для устранения
погрешностей измерения температуры,
зависящих от напряжения, и способ
изготовления указанных датчиков
Изобретение относится к высокоточным
микропроводным датчикам температуры.
Улучшенные высокоточные микропроводные датчики температуры (10) содержат
узел (14) микропровода, включающий, по
меньшей мере, один первичный температурно-чувствительный микропровод (16),
расположенный в замкнутой поглощающей
напряжение защитной трубкe (12). Предпочтительно, узел датчика (14) содержит
множество микропроводов, например, первичный температурно-чувствительный микропровод (16), опорный микропровод (18)
и калибровочный микропровод (20).

П. формулы: 19
Фиг.: 6

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

a 2013 0083 (13) A2
Int. Cl.: H01L 35/02 (2006.01)
2011.12.08
61/516432; 13/313901
2011.04.04; 2011.12.07
US; US
2013.11.01
PCT/US2011/063952, 2011.12.08
WO 2012/138391 A1, 2012.10.11
TSI TECHNOLOGIES LLC, US
SORKINE Evgeni, RU
GLAZUNOV Nicolae
Microtermocuplu
Invenţia se referă la microtermocuplurile care
sunt în particular utile la fabricarea și repararea materialelor compozite din fibră de carbon, cum ar fi componentele avioanelor.
Se propun microtermocupluri (10) îmbunătăţite, cu o rezistenţă mare, care includ primul şi
al doilea microfir (12, 14), fiecare de preferinţă
în formă de un miez metalic alungit (18, 22),
cu un înveliş de sticlă (20, 24). Cel puţin unul
din microfire (12, 14) este un microfir amorf
(12), iar în forma preferată, celălalt microfir
este un microfir cristalin (14). Sudura termocuplului se formează prin îndepărtarea capetelor distale ale microfirelor (12, 14) pentru

23

MD - BOPI 4/2014
obţinerea capetelor dezizolate. Capătul dezizolat al microfirului cristalin este înfăşurat în
jurul capătului dezizolat al microfirului amorf
pentru a forma o serie de convoluţii racordate.
Revendicări: 10
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Micro-thermocouple
The micro-thermocouples find particular utility
in the fabrication and repair of carbon fiber
composite materials, such as airplane
components.
Improved, high-strength micro-thermocouples
(10) are provided, which include first and second microwires (12, 14) each preferably in the
form of an elongated metallic core (18, 22),
with an outer glass coating (20, 24). At least
one of the microwires (12, 14) is an amorphous microwire (12), and in preferred forms
the other microwire is a crystalline microwire
(14). The thermocouple junction (16) is
formed by stripping the distal ends of the
microwires (12, 14) to provide stripped ends.
The stripped crystalline microwire end is
wrapped about the stripped amorphous
microwire end to form a series of abutting
convolutions.
Claims: 10
Fig.: 2

24

INVENTIONS
(54)
(57)

Микротермопара
Микротермопары могут найти конкретное
применение при изготовлении и ремонте
композитных материалов из углеродного
волокна, таких как компоненты самолета.
Предлагаются улучшенные, высокопрочные
микротермопары (10), которые включают
первый и второй микропровод (12, 14), каждый предпочтительно в форме удлиненного
металлического ядра (18, 22), с покрытием из
стекла (20, 24). По крайней мере, один из
микропроводов (12, 14) является аморфным
микропроводом (12), а в предпочтительном
варианте другой микропровод является
кристаллическим микропроводом (14). Спай
термопары формируется путем удаления
дистальных концов микропроводов (12, 14)
для получения зачищенных концов. Зачищенный конец кристаллического микропровода накручивается вокруг зачищенного
конца аморфного микропровода, чтобы
сформировать ряд примыкающих сверток.
П. формулы: 10
Фиг.: 2
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

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

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
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(11) 4281 (13) B1
(51) Int. Cl.: A61M 15/00 (2006.01)
(21) a 2010 0076
(22) 2008.10.29
(31) 102007056263.4
(32) 2007.11.22
(33) DE
(85) 2010.06.21
(86) PCT/EP2008/064652, 2008.10.29
(87) WO 2009/065707 A1, 2009.05.28
(71)(73) SANOFI SA, CH
(72) VON SCHUCKMANN Alfred, DE; KAMLAG
Yorick, DE; MAYER Stefan, DE; SANDELL
Denis, DE
(74) ANDRIEŞ Ludmila
(54) Dispozitiv de dozare pentru inhalarea unei
substanţe pulverulente
(57) Invenţia se referă la dispozitive de dozare, şi
anume la dispozitivele de dozare pentru inhalarea substanţelor pulverulente, în particular, de uz medical.
Dispozitivul de dozare (1) pentru inhalarea
unei substanţe pulverulente (2) este activat
de fluxul de aer aspirat de utilizator. Substanţa pulverulentă (2) este amplasată într-un rezervor de depozitare (15). Prin intermediul
unei camere de dozare (40), executată într-o
tijă de dozare (33), dispozitivul de dozare (1)
poate fi adus în poziţia (B) de disponibilitate
de evacuare a conţinutului. Camera de dozare (40) este închisă cu un piston (54), executat în zona superioară în formă de platou.
Pistonul (54) este dotat cu nişte lamele (77),
care încep din partea inferioară a platoului şi
închid camera de dozare (40) sau câteva
camere de dozare în poziţia de disponibilitate
de evacuare, care la deplasarea pistonului
(54) de către fluxul de aer aspirat de utilizator
deschid camera de dozare (40).
Revendicări: 23
Figuri: 27

(54)
(57)

26

*
* *
Metering device for inhaling a powdery
substance
The invention relates to metering devices,
namely to metering devices for inhaling powdery substances, in particular of medicinal
type.
The metering device (1) is activated by the
suction airflow of the user for inhaling a powdery substance (2). The powdery substance

INVENTIONS
(2) is arranged in a supply chamber (15) and
can be brought out of the supply chamber into an apparent discharge standby position
(B) by means of a metering chamber (40) of
a metering rod (33). The metering chamber
(40) is sealed off with a piston (54), made in
the upper zone in the form of a disk. The piston is provided with piston-extensible tabs
(77) for sealing off the metering chamber
(40) or a plurality of metering chambers into
an apparent discharge standby position,
which open the metering chamber (40) when
the piston (54) is displaced by the suction airflow of the user.
Claims: 23
Fig.: 27
*
*

(54)
(57)

*
Дозировочное устройство для ингаляции порошкообразного вещества
Изобретение относится к дозировочным
устройствам, а именно, к дозировочным
устройствам для ингаляции порошкообразных веществ, в частности, медицинского назначения.
Дозировочное устройство (1) для ингаляции порошкообразного вещества (2) активировано потоком всасываемого пользователем воздуха. Порошкообразное вещество (2) размещено в емкости для хранения (15). Посредством дозировочной
камеры (40), выполненной в дозирующем
стержне (33), дозировочное устройство (1)
может быть приведено в положение (B)
готовности к выпуску содержимого. Дозировочная камера (40) закрыта поршнем
(54), выполненным в верхней зоне в виде
тарелки. Поршень (54) снабжен отходящими от нижней стороны тарелки язычками (77), закрывающими дозировочную камеру (40) или несколько дозировочных
камер в положении готовности к опустошению, которые при перемещении поршня (54), вызванном всасываемым пользователем потоком воздуха, открывают дозировочную камеру (40).
П. формулы: 23
Фиг.: 27
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(54)

(57)

Use of polyoxometalate complexes with
central selenium atoms as compounds
possessing antitumor activity
The invention relates to medicine, namely to
the use of polyoxometalate complexes as
compounds possessing antitumor activity.
According to the invention, the use of polyoxometalate complexes with central selenium
atoms of formula
Na7[Cu3Na3(H2O)9(SeW9O33)2]⋅nH2O, where
n = 11,5; 13; 23 is claimed, as compounds
possessing antitumor activity.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)

(57)
(11)
(51)

4282 (13) B1
Int. Cl.: C01B 19/00 (2006.01)
C01G 1/02 (2006.01)
C01G 41/00 (2006.01)
A61K 33/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) a 2013 0003
(22) 2012.12.11
(67)* s 2012 0173, 2013.01.29
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD
(72) GUŢUL Tatiana, MD; DIMOGLO Anatol, MD;
PETRENKO Petr, MD; KORKMAZ Seval, TR;
MIRONIC Tatiana, MD
(54) Utilizarea complecşilor polioxometalaţi cu
atomi de seleniu centrali în calitate de
compuşi cu activitate antitumorală
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
utilizarea complecşilor polioxometalaţi în
calitate de compuşi care posedă activitate
antitumorală.
Conform invenţiei, se revendică utilizarea
complecşilor polioxometalaţi cu atomi de
seleniu
centrali
cu
formula
Na7[Cu3Na3(H2O)9(SeW9O33)2]·nH2O, unde
n = 11,5; 13; 23, în calitate de compuşi care
posedă activitate antitumorală.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

*

*
* *
Использование полиоксометаллатных
комплексов с центральными атомами
селена в качестве соединений обладающих противоопухолевой активностью
Изобретение относится к медицине, а
именно к использованию полиоксометаллатных комплексов в качестве соединений, обладающих противоопухолевой активностью.
Согласно изобретению, заявляется использование полиоксометаллатных комплексов с центральными атомами селена
формулы Na7[Cu3Na3(H2O)9(SeW9O33)2]·nH2O,
где n = 11,5; 13; 23, в качестве соединений, обладающих противоопухолевой активностью.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(51)

4283 (13) B1
Int. Cl.: C12H 1/00 (2006.01)
C12H 1/12 (2006.01)
A23L 3/32 (2006.01)
C07C 29/141 (2006.01)
C25B 3/04 (2006.01)
C25B 9/06 (2006.01)
C25B 9/08 (2006.01)
C25B 11/03 (2006.01)
C25B 11/06 (2006.01)
C25B 11/08 (2006.01)
(21) a 2012 0007
(22) 2012.01.06
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; GĂINĂ Boris, MD;
COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe,
MD; STIŢIUC Mihail, MD; NENNO Vladimir,
MD; STURZA Rodica, MD
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(54)
(57)

Procedeu de tratare a distilatului alcoolic
şi dispozitiv de realizare a acestuia
Invenţia se referă la industria vinicolă şi de
distilare a alcoolului, şi anume la un procedeu de tratare a distilatului alcoolic ce conţine compuşi aldehidici şi la un dispozitiv pentru realizarea acestuia.
Procedeul, conform invenţiei, include reducerea compuşilor aldehidici cu hidrogen generat electrochimic, la degajarea acestuia pe
un electrod poros în spaţiul catodic al unui
electrolizor cu diafragmă la densitatea cu3
rentului de 0,1…0,5 A/dm şi viteza liniară a
fluxului de 0,01…0,05 m/s, şi tratarea
ulterioară a distilatului alcoolic într-un cavitator electrohidrodinamic cu particule feromagnetice sferice magnetizate la magnetofluidizarea acestora în câmp electromagnetic
cu inducţia magnetică de 0,03…0,05 T.
Dispozituvul, conform invenţiei, include un
bloc electrodic detaşabil (1), în partea de sus
a căruia este fixat un cavitator electrohidrodinamic (15). Blocul electrodic (1) include un catod în flux (3) şi un anod perforat
(9), care aderă la o membrană (4) ce
delimitează compartimentul catodic (5) de
compartimentul anodic (8). Totodată, cavitatorul electrohidrodinamic (15) include un
corp (14) dotat cu un racord (16) de
evacuare a distilatului tratat şi un capac (21)
cu supapă hidraulică (22), o poliţă de plasă
(19) pe care sunt amplasate particule sferice
feromagnetice magnetizate (20), precum şi
un generator de câmp electromagnetic (17)
în formă de solenoid cu bloc de comandă (18).
Revendicări: 4
Figuri: 1

(54)
(57)
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*
* *
Process for treating alcoholic distillate
and device for its realization
The invention relates to the wine and alcoholdistillation industry, namely to a process for
treating alcoholic distillate containing aldehyde compounds and to a device for its realization.
The process, according to the invention,
comprises reduction of aldehyde compounds
with electrochemically generated hydrogen,
upon its release on a porous electrode in the
cathode space of a diaphragm electrolyzer at
3
the current density of 0.1…0.5 A/dm and the
linear flow rate of 0.01…0.05 m/s, and subsequent treatment of alcoholic distillate in an
electrohydrodynamic cavitator with spherical
magnetized ferromagnetic particles upon
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their magnetic liquefaction in an electromagnetic field with the magnetic induction of
0.03…0.05 T.
The device, according to the invention, includes a detachable electrode unit (1), in the
upper part of which is fixed an electrohydrodynamic cavitator (15). The electrode unit (1)
comprises a flow-type cathode (3) and a perforated anode (9), adjacent to a membrane
(4) delimiting the cathode compartment (5)
from the anode compartment (8). At the
same time, the electrohydrodynamic cavitator (15) comprises a housing (14) provided
with a treated distillate outlet branch pipe (16)
and a cover (21) with hydraulic lock (22), a
mesh shelf (19), on which are placed spherical magnetized ferromagnetic particles (20)
and an electromagnetic field generator (17) in
the form of a solenoid with control unit (18).
Claims: 4
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Способ обратотки спиртового дистиллята и устройство для его осуществления
Изобретение относится к винодельческой
и спиртоперегонной промышленности, а
именно к способу обработки спиртового
дистиллята содержащего альдегидные
соединения и к устройству для его осуществления.
Способ, согласно изобретению, включает
восстановление альдегидных соединений
электрохимически генерированным водородом, при его выделении на пористом
электроде в катодном пространстве диафрагменного электролизера при плотно3
сти тока 0,1…0,5 А/дм и линейной скорости потока 0,01…0,05 м/с, и последующую
обработку спиртового дистиллята в электрогидродинамическом кавитаторе со
сферическими ферромагнитными намагниченными частицами при их магнитоожижении в электромагнитном поле с
магнитной индукцией 0,03…0,05 Т.
Устройство, согласно изобретению, включает разъемный электродный блок (1), в
верхней части которого закреплен электрогидродинамический кавитатор (15).
Электродный блок (1) включает проточный катод (3) и перфорированный анод
(9), который примыкает к мембране (4)
разделяющей катодный отсек (5) от анодного отсека (8). Вместе с тем, электрогидродинамический кавитатор (15) включает
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корпус (14), снабженный патрубком (16)
для вывода обработанного дистиллята и
крышкой (21) с гидрозатвором (22), сетчатую полку (19), на которой размещены
сферические намагниченные ферромагнитные частицы (20), а также генератор
электромагнитного поля (17) в виде соленоида с блоком управления (18).
П. формулы: 4
Фиг.: 1
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

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

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране
изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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(11) 755 (13) Y
(51) Int. Cl.: A01K 61/00 (2006.01)
(21) s 2013 0086
(22) 2013.05.17
(71)(73)
INSTITUTUL
DE
ZOOLOGIE
AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) USATÎI Marin, MD; CREPIS Oleg, MD;
TODERAŞ Ion, MD; USATÎI Adrian, MD
(74) BAZARENCO Tatiana
(54) Dispozitiv pentru depunerea icrelor de peşte
(57) Invenţia se referă la piscicultură, şi anume la un
dispozitiv pentru depunerea icrelor de peşte.
Dispozitivul, conform invenţiei, include un recipient dreptunghiular (1) şi un substrat artificial (2) amplasat la fundul acestuia, totodată
substratul artificial este format din elemente
dreptunghiulare, fixate între ele prin intermediul unor proeminenţe (4) şi adâncituri (5) de
tip puzzle, iar suprafaţa unui element dreptunghiular constituie 1/5…1/6 parte din mărimea
suprafeţei prestabilite a cuibului (6) de icre în
dependenţă de specia şi mărimea peştelui.
Rezultatul constă în simplificarea construcţiei
dispozitivului şi majorarea eficacităţii procesului de reproducere a peştilor.
Revendicări: 1
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Fish spawning device
The invention relates to pisciculture, namely
to a fish spawning device.
The device, according to the invention, comprises a rectangular capacity (1) and an artificial substrate (2) placed at its bottom, at the
same time the artificial substrate consists of
rectangular elements, fastened together by
means of puzzle-type projections (4) and recesses (5), and the area of one rectangular
element is 1/5…1/6 part of the preset area of
the spawn nest (6) depending on the species
and size of the fish.
The result consists in the simplification of the
construction and increase of the fish reproduction process efficiency.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Устройство для нереста рыб
Изобретение относится к рыбоводству, а
именно к устройству для нереста рыб.
Устройство, согласно изобретению, включает прямоугольную емкость (1) и размещенный на ее дне искусственный суб-
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страт (2), при этом искусственный субстрат состоит из прямоугольных элементов, скрепленных между собой при помощи выступов (4) и выемок (5) по типу пазлов, а площадь одного прямоугольного
элемента составляет 1/5…1/6 часть от установленной площади гнезда (6) икры в
зависимости от вида и размера рыбы.
Результат состоит в упрощении конструкции и увеличении эффективности процесса выведения рыб.
П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11) 756 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)
(21) s 2013 0167
(22) 2013.10.11
(71)(72)(73) CIOBANU Sergiu, MD; OJOG Sergiu,
MD; CAPROŞ Nicolae, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă de corecţie chirurgicală concomitentă a metatarsus varus şi hallux-valgus
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
traumatologie şi ortopedie şi poate fi utilizată
pentru corecţia chirurgicală concomitentă a
metatarsus varus şi hallux-valgus.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează o incizie pe straturi din partea laterală
a primului deget până la linia articulară
metatarsocuneiformă, după care se incizează capsula, se mobilizează suprafeţele articulare şi osul metatarsian 1, apoi pătrunzând
sub capsulă se eliberează osul metatarsian
1; cu o daltă dreaptă se rezecă suprafaţa articulară a osului cuneiform sub un unghi deschis în partea laterală, se răzuieşte suprafaţa
articulară a bazei osului metatarsian 1; se
efectuează o altă incizie pe straturi pe partea
laterală a degetului 1 la nivelul articulaţiei
metatarsofalangiene până la interlinia articulară, se incizează capsula în formă de Y, se
eliberează baza falangei proximale a degetului 1, se efectuează o luxare, apoi cu o daltă
dreaptă se rezecă perpendicular 1/3 din baza

31

MD - BOPI 4/2014

INVENTIONS

acestei falange, din porţiunea de os rezecată
se modelează un transplant de formă triunghiulară, conform spaţiului format între osul
metatarsian şi osul cuneiform, şi se introduce
în spaţiul menţionat, după care se fixează
transplantul sub un unghi cu două broşe
Kirshner de 2...3 mm prin osul metatarsian 1,
transplant şi osul cuneiform cu exteriorizarea
capetelor broşelor, totodată se fixează halucele prin introducerea coaxială cu axa degetului a unei broşe prin oasele falangiene şi
osul metatarsian 1, se suturează capsulele articulare metatarsocuneiformă şi metatarsofalangiană, iar plăgile se suturează pe straturi.
Revendicări: 1
*
(54)

(57)
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* *
Method for concomitant surgical correction of metatarsus varus and halluxvalgus
The invention relates to medicine, in particular to traumatology and orthopedics and can
be used for concomitant surgical correction
of metatarsus varus and hallux-valgus.
Summary of the invention consists in that it is
carried out a layer-by-layer incision from the
lateral part of the first toe up to the metatarsocuneiform articular line, afterwards is incised the capsule, are mobilized the articular
surfaces and the 1st metatarsal bone, then
penetrating under the capsule is released the
1st metatarsal bone; with a straight chisel is
cut the articular surface of the cuneiform
bone at an open angle in the lateral part, is
curetted the articular surface of the first metatarsal bone base; is carried out another layer-by-layer incision on the lateral part of the
1st toe at the level of the metatarsophalangeal articulation up to the articular interline, is
incised the capsule in the form of Y, is released the base of the proximal phalanx of
the 1st toe, is performed a luxation, then with
a straight chisel is perpendicularly cut 1/3
from the base of this phalanx, from the cut
bone portion is modeled a graft of triangular
shape, according to the space formed between the metatarsal bone and the cuneiform
bone, and is introduced into said space, and
then is fixed the graft at an angle of two
Kirschner’s wires of 2…3 mm through the 1st
metatarsal bone, the graft and the cuneiform
bone with exteriorization of wires ends, at the
same time is fixed the hallux by introduction
coaxial with the axis of the toe of a wire
through the phalangeal bones and the 1st

metatarsal bone, are sutured the metatarsocuneiform and metatarsophalangeal articular capsules, and the wounds are sutured in
layers.
Claims: 1
(54)

(57)

*
* *
Метод одновременной хирургической
коррекции metatarsus varus и halluxvalgus
Изобретение относится к медицине, в частности к травматологии и ортопедии и
может быть использовано для одновременной хирургической коррекции metatarsus
varus и hallux-valgus.
Сущность изобретения состоит в том что
осуществляют послойный разрез от боковой стороны первого пальца до плюснеклиновидной суставной линии, после чего
разрезают капсулу, мобилизуют суставные поверхности и 1-ю плюсневую кость,
затем проникая под капсулу высвобождают 1-ю плюсневую кость; прямым долотом
разрезают суставную поверхность клиновидной кости под открытым углом в боковую сторону, выскабливают суставную
поверхность основания 1-ой плюсневой
кости; осуществляют другой послойный
разрез на боковой стороне 1-го пальца на
уровне плюснефалангового сустава до
суставной интерлинии, разрезают капсулу
в форме Y, высвобождают основание проксимальной фаланги 1-го пальца, осуществляют вывих, затем прямым долотом
разрезают перпендикулярно 1/3 из основания этой фаланги, из разрезанной костной части моделируют трансплантат треугольной формы, согласно формированного пространства между плюсневой кости и клиновидной кости, и вводят в упомянутое пространство, после чего трансплантат фиксируют под углом двумя спицами Киршнера в 2…3 мм через 1-ю
плюсневую кость, трансплантат и клиновидную кость с выведением концов спиц,
одновременно фиксируют большой палец
путём введения спицы, коаксиально с
осью пальца, через фаланговые кости и 1-ю
плюсневую кость, ушивают плюснеклиновидную и плюснефалаговую суставные
капсулы, а раны ушивают послойно.
П. формулы: 1
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(11)
(51)

757 (13) Y
Int. Cl.: A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
(21) s 2013 0165
(22) 2013.10.08
(71)(72)(73) BABIUC Vasile, MD; BABIUC Victor,
MD; BABIUC Alexandru, MD; BABIUC
Nadejda, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă de tratament al arsurilor de gradul
I…IIIB
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
combustiologie şi poate fi utilizată pentru tratamentul arsurilor de gradul I…IIIB.
Conform invenţiei, metoda revendicată
constă în aceea că se efectuează terapia de
dezintoxicare şi antişoc, concomitent se
efectuează lavajul plăgilor cu soluţii antiseptice şi anestezice, se înlătură epidermisul
descuamat, apoi se aplică pe plagă un strat
de tifon steril pe care se aplică o soluţie de
5% de bisodium-2-(4-sulfamidfenilazo-7 acetilamid-l-oxinaftolin-3,6-disulfonat), peste fiecare 8…10 ore timp de 24 ore.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for treating burns of I…IIIB degree
The invention relates to medicine, in particular to combustiology and can be used for
treating burns of I…IIIB degree.
According to the invention, the claimed
method consists in that it is carried out the
detoxifying and anti-shock therapy, simultaneously is performed the wound lavage with
solutions of antiseptics and anesthetics, is
removed the sloughed epidermis, then on the
wound is applied a sterile gauze layer on
which is applied 5% solution of disodium-2(4-sulfamidephenilazo-7 acetylamide-l-oxynaphtholine-3,6-disulfonate), every 8…10 hours,
for 24 hours.
Claims: 1

творами антисептиков и анестезиками,
удаляют отторгнутый эпидермис, затем на
рану накладывают стерильный слой марли на который наносят 5%-ный раствор
динатрия-2-(4-сульфамидфенилазо-7 ацетиламид-l-оксинафтолин-3,6-дисульфоната), через каждые 8…10 часов, в течение
24 часов.
П. формулы: 1

(11)
(51)

758 (13) Y
Int. Cl.: A61K 31/175 (2007.01)
A61K 31/18 (2007.01)
(21) s 2013 0166
(22) 2013.10.08
(71)(72)(73) BABIUC Vasile, MD; BABIUC
Alexandru, MD; BABIUC Victor, MD;
BABIUC Nadejda, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă de tratament al zonelor donoare
după dermoplastie la pacienţi cu arsuri de
gradul IIIB...IV
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
combustiologie şi poate fi utilizată pentru tratamentul zonelor donoare după dermoplastie
la pacienţii cu arsuri de gradul IIIB…IV.
Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că după ce se prepară transplantul dermal, pe toată suprafaţa zonei se
aplică un strat de tifon, apoi deasupra se mai
aplică 2…3 straturi de tifon îmbibate cu
soluţie fiziologică încălzită până la 50…55°C,
pentru asigurarea hemostazei până la sfârşitul operaţiei, după care ultimele 2…3 straturi se înlătură, iar pe stratul de tifon rămas
se aplică o soluţie de 5% de bisodium-2-(4sulfamidfenilazo-7
acetilamid-l-oxinaftolin3,6-disulfonat), timp de 24 ore.
Revendicări: 1

(54)
*

(54)
(57)

* *
Метод лечения ожогов I...IIIB степени
Изобретение относится к медицине, в частности к комбустиологии и может быть
использовано для лечения ожогов I...IIIB
степени.
Согласно изобретению, заявленный метод состоит в том, что выполняют дезинтоксикационную и антишоковую терапию,
одновременно выполняют лаваж ран рас-

(57)

*
* *
Method for treating donor sites after
dermatoplasty in patients with burns of
IIIB…IV degree
The invention relates to medicine, in particular to combustiology and can be used for
treating donor sites after dermatoplasty in
patients with burns of IIIB…IV degree.
According to the invention, the claimed
method consists in that after preparation of
the dermal graft, on the entire surface of the
site is applied a gauze layer, then thereover
are applied another 2…3 gauze layers im-
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pregnated with saline heated to 50…55°C, to
provide the hemostasis to the completion of
operation, afterwards the last 2…3 layers
are removed, and on the remaining gauze
layer is applied 5% solution of disodium-2- 4sulfamidephenilazo-7 acetylamide-l-oxynaphtholine-3,6-disulfonate), for 24 hours.

suprafaţa interioară a portacului, de-a lungul
axei longitudinale a corpului, este executat
nedemontabil un miez (6), pe a cărui suprafaţă sunt executate clichete elastice (7)
îndreptate spre portac; în piston şi într-o
porţiune a tijei (5), adiacentă pistonului, este
executat un canal orb (8), coaxial miezului,
pe suprafaţa interioară a canalului sunt executate proeminenţe sau caneluri (9), pentru
angrenarea cu clichetele elastice ale miezului. Totodată, pe suprafaţa externă a portacului, aproape de marginea lui, este executată o canelură inelară (10), iar tija este executată cu o secţiune trasversală cu rezistenţă
redusă (11).

Claims: 1
*
(54)

(57)

* *
Метод лечения донорских зон после
дерматопластии у пациентов с ожогами
IIIB...IV
Изобретение относится к медицине, в частности к комбустиологии и может быть
использовано для лечения донорских зон
после дерматопластии у пациентов с ожогами IIIB…IV степени.
Согласно изобретению, заявленный метод состоит в том, что после препарирования кожного трансплантата, на всю поверхность зоны накладывают один слой
марли, затем сверху накладывают еще
2…3 слоя марли пропитанных физиологическим раствором нагретым до 50…55°C,
для обеспечения гемостаза до завершения операции, после чего последние 2…3
слоя удаляют, а на оставшемся слое применяют 5%-ный раствор динатрия-2-(4сульфамидфенилазо-7
ацетиламид-lоксинафтолин-3,6-дисульфоната), в течение 24 часов.

Revendicări: 2
Figuri: 2

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

759 (13) Y
Int. Cl.: A61M 5/178 (2006.01)
A61M 5/28 (2006.01)
A61M 5/50 (2006.01)
(21) s 2013 0113
(22) 2013.06.20
(71)(72)(73) PROŢIUC Natalia, MD
(74) ŞCERBAN Pavel
(54) Seringă de unică folosinţă
(57) Invenţia se referă la instrumente medicale, şi
anume la o seringă de unică folosinţă.
Conform invenţiei seringa conţine un corp
cilindric cav (1), un capăt al căruia este
deschis, iar celălalt este închis cu un portac
(2), pe suprafaţa exterioară a căruia, nedemontabil şi excentric faţă de axa longitudinală a corpului, este fixat un ac, de asemenea în corp sunt instalate, executate ca un
tot întreg, un piston (3) şi o tijă (4). Pe
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*
* *
Single-use syringe
The invention relates to medical appliances,
namely to a single-use syringe.
According to the invention the syringe comprises a hollow cylindrical body (1), one end
of which is open and the other is shut down
with a needleholder (2), on the outer surface
of which, undetachably and eccentrically to
the longitudinal axis of the body, is fixed a
needle, in the body are further installed,
made as a whole, a piston (3) and a stem
(4). On the inner surface of the needleholder,
along the longitudinal axis of the body, is
undetachably made a rod (6), on the surface
of which are made elastic latches (7) directed
towards the needleholder; in the piston and
in the end subpiston portion of the rod (5) is
made a blind bore (8), coaxial with the rod,
on the inner surface of the bore are made
protrusions or grooves (9), for coupling with
the elastic latches of the rod. At the same
time, on the outer surface of the needleholder, nearby its edge, is made an annular
groove (10), and the rod is made with a
weakening cross-section (11).
Claims: 2
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Шприц одноразового использования
Изобретение относится к медицинским
инструментам, а именно к шприцу для одноразового использования.
Согласно изобретению шприц содержит
полый цилиндрический корпус (1), один
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торец которого открыт, а другой перекрыт
иглодержателем (2), на внешней поверхности которого, неразъёмно и эксцентрично к продольной оси корпуса, зафиксирована игла, в корпусе также установлены, выполненные как одно целое, поршень (3) и шток (4). На внутренней
поверхности иглодержателя, вдоль продольной оси корпуса, неразъёмно выполнен стержень (6), на поверхности которого
выполнены упругие защёлки (7) направленные к иглодержателю; в поршне и в
торцевом подпоршневом участке штока
(5) выполнен глухой канал (8), коаксиально стержню, на внутренней поверхности канала выполнены выступы или канавки (9), для сцепления с упругими защёлками стержня. При этом, на наружной
поверхности иглодержателя, вблизи его
кромки, выполнена кольцевая канавка
(10), а шток выполнен с поперечным ослабляющим сечением (11).

MD - BOPI 4/2014
(54)

(57)

П. формулы: 2
Фиг.: 2

Instalaţie şi procedeu de aplicare a
imaginii individuale prin descărcare
electrică
Invenția se referă la domeniul tehnologiilor
informaționale și este destinată pentru identificarea resurselor materiale, în special pentru
aplicarea imaginii individuale pe articole din
metal.
Instalaţia de aplicare a imaginii individuale
prin descărcare electrică include un electrod
cilindric cav (1), conectat la o sursă de
tensiune joasă (2). Cavitatea electrodului (1)
comunică cu un sistem de admisie a unui
material electroconductor în formă de praf
metalic, dotat cu un dozator (3). La un capăt
al electrodului (1), în interiorul lui, este fixat
cu nişte suporturi dielectrice (5) un electrod
ascuţit de tensiune înaltă (4), care este
conectat printr-un bloc de pornire (11), un
rezistor (8) şi un condensator de descărcare
(7) la o sursă de tensiune înaltă (6).
Procedeul de aplicare a imaginii individuale
prin descărcare electrică constă în debitarea
prin dozator (3) în cavitatea electrodului (1) a
materialului electroconductor şi încălzirea
electrodului (1) până la o temperatură cu
50…200°C mai mare decât temperatura de
topire a materialului, care topinduse formează o picătură (9). Aplicarea imaginii individuale pe obiectul (10), plasat din partea capătului deschis al electrodului (1), se efectuează
prin descărcare electrică în interstiţiul dintre
electrodul (4) şi picătura (9), cu o energie de
descărcare de 5...10 J.
Revendicări: 2
Figuri: 1
*
*

(54)
(57)

(11)
(51)

760 (13) Y
Int. Cl.: B23H 9/00 (2006.01)
B23H 9/06 (2006.01)
(21) s 2013 0200
(22) 2013.11.26
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) ŞCHILEOV Vladimir, MD; PARAMONOV
Anatolii, MD; BOLOGA Mircea, MD

*
Apparatus and method for applying an
individual image by electric discharge
The invention relates to the field of information technologies and is intended for the
identification of material resources, in particular for the application of an individual image on metal articles.
The apparatus for applying an individual image by electric discharge includes a hollow
cylindrical electrode (1), connected to a lowvoltage source (2). The cavity of the electrode (1) communicates with a system for the
admission of a current-conducting material in
the form of metal powder, provided with a
dispenser (3). At the end of the electrode (1),
inside it, is fixed with dielectric carriers (5) an
acute high-voltage electrode (4), which is
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электрода (1), выполняется электрическим разрядом в промежутке между электродом (4) и каплей (9), с энергией разряда 5...10 J.

connected via a start-up unit (11), a resistor
(8) and a discharge capacitor (7) to a highvoltage source (6).
The method for applying an individual image
by electric discharge consists in feeding
through a dispenser (3) into the cavity of the
electrode (1) the current-conducting material
and heating the electrode (1) up to a temperature by 50..200°C higher than the material
melting temperature, which melting forms a
drop (9). Application of the individual image
on the object (10), located on the side of the
open end of the electrode (1), is performed
by electric discharge in the space between
the electrode (4) and the drop (9), with discharge energy of 5…10 J.

П. формулы: 2
Фиг.: 1

Claims: 2
Fig.: 1

(54)

(57)
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*
* *
Установка и способ нанесения индивидуальной картинки электрическим
разрядом
Изобретение относится к области информационных технологий и предназначено
для идентификации материальных ресурсов, в частности для нанесения индивидуальной картинки на изделия из
металла.
Установка для нанесения индивидуальной
картинки электрическим разрядом включает полый цилиндрический электрод (1),
подключённый к источнику низкого напряжения (2). Полость электрода (1) сообщается с системой подачи электропроводящего материала в виде металлического
порошка, снабженной дозатором (3). На
конце электрода (1), внутри него, закреплен диэлектрическими держателями (5)
острый электрод высокого напряжения (4),
который подключен через пусковой блок
(11), резистор (8) и разрядный конденсатор (7) к источнику высокого напряжения (6).
Способ нанесения индивидуальной картинки электрическим разрядом состоит в
подаче через дозатор (3) в полость
электрода (1) электропроводящего материала и нагреве электрода (1) до температуры на 50…200°C выше температуры
плавления материала, который плавясь,
образует каплю (9). Нанесение индивидуальной картинки на объект (10), расположенный со стороны открытого конца

(11)
(51)

761 (13) Y
Int. Cl.: C02F 3/02 (2006.01)
C02F 3/30 (2006.01)
C02F 9/00 (2006.01)
(21) s 2013 0006
(22) 2013.01.21
(71)(72)(73) POPA Eduard, MD
(54) Instalaţie pentru epurarea apelor uzate
(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru
epurarea apelor uzate şi poate fi utilizată
pentru epurarea apelor menajere şi celor
similare acestora după componenţă.
Instalaţia, conform invenţiei, include o carcasă (1) dotată cu o conductă (7) de admisie a
apei uzate şi o conductă de evacuare (23) a
apei epurate şi închisă cu capace (11), în
care sunt instalate guri de revizie (9, 13, 15,
19) şi o ţeavă de aerisire (6), carcasa şi
capacele fiind izolate pe exterior cu material
termoizolant (8). Totodată, în interiorul
carcasei, în direcţia fluxului de apă, sunt
amplasaţi trei pereţi despărţitori verticali (14,
17) cu orificii care împart carcasa în trei
decantoare (2, 3, 4) şi o cameră cu biofiltru
(5), în care sunt amplasate nişte ţevi de
aerisire (20) şi un material filtrant (21) plasat
pe un grătar (22), instalat pe un suport (24),
sub care se află o cameră de drenaj (25).
Ultimul decantor (4) comunică cu biofiltrul (5)
prin intermediul unor sifoane (16), la care
sunt unite nişte conducte perforate (18). În
primii doi pereţi despărţitori verticali (14) sunt

INVENŢII
executate mai multe orificii în partea de
mijloc şi câte un orificiu în partea superioară.
Revendicări: 3
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Sewage water treatment plant
The invention relates to a sewage water
treatment plant and can be used for the
treatment of domestic sewage water and
similar to them by composition.
The plant, according to the invention, comprises a carcass (1) equipped with a sewage
water feed pipeline (7) and a treated water
drainage pipeline (23), closed with covers
(11), in which are installed inspection manholes (9, 13, 15, 19) and an aeration pipe (6),
the carcass and the covers are isolated from
the outside with heat-insulating material (8).
At the same time, inside the carcass, in the
water flow direction, are placed three vertical
partitions (14, 17) with holes, which divide
the carcass into three settlers (2, 3, 4) and a
chamber with biofilter (5), in which are placed
aeration pipes (20) and a filter material (21)
disposed on a lattice (22), mounted on a
support (24), under which there is a drainage
chamber (25). The last settler (4) communicates with the biofilter (5) by means of siphons (16), to which are connected perforated pipelines (18). In the first two vertical partitions (14) are made several holes in the
middle part and one hole in the upper part.
Claims: 3
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Установка для очистки сточных вод
Изобретение относится к установке для
очистки сточных вод и может быть использовано для очистки бытовых сточных
вод и подобным им по составу.
Установка, согласно изобретению, включает каркас (1), оснащенный трубопроводом (7) подачи сточной воды и трубопроводом (23) отвода очищенной воды и закрытый крышками (11), в которых установлены ревизии (9, 13, 15, 19) и аэрационная труба (6), каркас и крышки изолированы с внешней стороны термоизоляционным материалом (8). При этом, внутри
каркаса, по направлению потока воды,
размещены три вертикальные перегородки (14, 17) с отверстиями, которые разде-
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ляют каркас на три отстойника (2, 3, 4) и
камеру с биофильтром (5), в которой размещены аэрационные трубы (20) и фильтрующий материал (21) расположенный
на решетке (22), установленной на опоре
(24), под которой находится дренажная
камера (25). Последний отстойник (4) сообщается с биофильтром (5) посредством
сифонов (16), к которым соединены перфорированные трубопроводы (18). В первых двух вертикальных перегородках (14)
выполнены несколько отверстий в средней части и по одному отверстию в верхней части.
П. формулы: 3
Фиг.: 3

(11) 762 (13) Y
(51) Int. Cl.: C12F 3/10 (2006.01)
(21) s 2013 0159
(22) 2013.09.26
(71)(73) MIHAILENCO Tatiana, MD
(72) MIHAILENCO Tatiana, MD; MIHAILENCO
Alexandr, MD; PALAMARCIUC Andrei, MD;
SANDU Maria, MD; COROLCOV Serghei,
MD; SPĂTARU Petru, MD; MEFTULEAC
Alexei, MD; MIHAILENCO Denis, MD;
ZUBAREV
Victor,
MD;
BELIANINOV
Alexandr, MD
(54) Instalaţie pentru procesarea borhotului
rezultat de la fabricarea alcoolului din
cereale
(57) Invenţia se referă la domeniul industriei alimentare şi poate fi utilizată pentru procesarea borhotului rezultat de la fabricarea alcoolului din cereale.
Instalaţia pentru procesarea borhotului
rezultat de la fabricarea alcoolului din cereale
conţine un colector de alimentare cu borhot
şi cel puţin două module care funcţionează
consecutiv, fiecare dintre ele conţinând câte
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un bloc de pregătire a borhotului (I), un bloc
de prelucrare a fracţiei solide (II), un bloc de
epurare biologică a fracţiei lichide (III) şi un
bloc de circuit al apei (IV). Blocul (I) este
format dintr-un recipient de borhot, executat
în formă de două rezervoare verticale
concentrice (1, 2), două pompe (4, 13) şi un
malaxor (5) cu pompe (9) apă-aer, cu o
pompă (8) de circulaţie şi cu un sifon (10)
pentru eliminarea fracţiei lichide a borhotului.
Blocul (II) este format dintr-un separator (14),
o pompă (15) şi un uscător (16) pentru
uscarea checului. Blocul (III) este format
dintr-o cameră de recepţie (11) pentru
debitarea în ea a filtratului, o pompă (17),
fermentatoare ale primei trepte (18), fermentatoare ale treptei a doua (19) şi decantoare
secundare (7) cu două pompe (6, 20). Blocul
(IV) este format dintr-un rezervor pentru
răcirea apei (21), un dispozitiv de purificare
finală (22) şi un rezervor pentru colectarea
apei purificate (23) cu două pompe (3, 12).
Revendicări: 3
Figuri: 1

(54)
(57)
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*
* *
Installation
for
processing
grain
postdistiller's solubles
The invention relates to the field of food industry and can be used for processing grain
postdistiller’s solubles.
The installation for processing grain
postdistiller’s solubles comprises a distiller’s
solubles supply collector and at least two
consecutively operating modules, each of
which comprises a distiller’s solubles preparation unit (I), a the solid fraction processing
unit (II), a liquid fraction biotreatment unit (III)
and a water cycle unit (IV). Unit (I) consists
of a distiller’s solubles tank, made in the form
of two concentric vertical capacities (1, 2),
two pumps (4, 13) and a mixer (5) with airwater pumps (9), with a circulating pump (8)
and with a siphon (10) for removal of liquid
fraction of distiller’s solubles. Unit (II) consists of a separator (14), a pump (15) and a
dryer (16) for drying the cake. Unit (III) consists of a receiving chamber (11) for feeding
therein the filtrate, a pump (17), first step
fermenters (18), second step fermenters (19)
and secondary decanters (7) with two pumps
(6, 20). Unit (IV) consists of a water cooling
tank (21), a post-treatment device (22) and a

INVENTIONS
treated water collection tank (23) with two
pumps (3, 12).
Claims: 3
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Установка для обработки зерновой
послеспиртовой барды
Изобретение относится к области пищевой промышленности и может быть использовано для обработки зерновой послеспиртовой барды.
Установка для обработки зерновой послеспиртовой барды содержит коллектор
для подвода барды и, по меньшей мере,
два последовательно работающих модуля,
каждый из которых содержит блок подготовки барды (I), блок переработки твердой
фракции (II), блок биоочистки жидкой
фракции (III) и блок водооборота (IV). Блок
(I) состоит из сборника барды, выполненного в виде двух концентрических вертикальных емкостей (1, 2), двух насосов (4,
13) и смесителя (5) с водо-воздушными
насосами (9), с циркуляционным насосом
(8) и с сифоном (10) для удаления жидкой
фракции барды. Блок (II) состоит из сепаратора (14), насоса (15) и сушилки (16)
для сушки кека. Блок (III) состоит из приемной камеры (11) для подачи в нее
фильтрата, насоса (17), ферментеров
первой степени (18), ферментеров второй
степени (19) и вторичных отстойников (7)
с двумя насосами (6, 20). Блок (IV) состоит
из емкости для охлаждения воды (21),
устройства доочистки (22) и емкости сбора очищенной воды (23) с двумя насосами
(3, 12).
П. формулы: 3
Фиг.: 1
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(11)
(51)

763 (13) Y
Int. Cl.: C12G 1/06 (2006.01)
C12H 1/00 (2006.01)
C12H 1/12 (2006.01)
(21) s 2013 0122
(22) 2013.07.09
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) TARAN Nicolae, MD; TROŢCHII Ivan, BY;
TARAN Marina, MD; PONOMARIOV Irina,
MD
(54) Procedeu de stabilizare a vinului spumant
(variante)
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi
anume la un procedeu de stabilizare a vinului
spumant contra tulburărilor cristaline sau coloidale.
Procedeul, conform invenţiei, prevede adăugarea în vinul spumant după fermentarea secundară a licorii de expediţie prealabil tratate
cu acid metatartric în doză de 0,5…3,0 g/L
sau cu gumă arabică sau carboximetilceluloză în doză de 1,0…4,0 g/L. Licoarea
de expediţie se adaugă în vinul spumant
reieşind din calculul de 25…100 mg/L de acid
metatartric sau 50…200 mg/L de gumă arabică sau carboximetilceluloză în produsul finit.
Rezultatul constă în sporirea stabilităţii vinurilor spumante.
Revendicări: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for stabilization of sparkling wine
(embodiments)
The invention relates to the wine industry, in
particular to a process for stabilization of
sparkling wine against crystalline or colloidal
turbidities.
The process, according to the invention, provides the addition into the sparkling wine after secondary fermentation of expedition liquor pretreated with metatartaric acid in a
dose of 0.5…3.0 g/L or gum arabic or
carboxymethylcellulose in a dose of 1.0…4.0
g/L. The expedition liquor is added into the
sparkling wine at a rate of 25…100 mg/L of
metatartaric acid or 50…200 mg/L of gum
arabic or carboxymethylcellulose in the finished product.
The result is to increase the stability of sparkling wines.
Claims: 2
*
*

(54)
(57)

Способ стабилизации игристых вин
(варианты)
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к способу стабилизации игристых вин против кристаллических или коллоидальных помутнений.
Способ, согласно изобретению, предусматривает введение в игристое вино после вторичного брожения экспедиционного ликера предварительно обработанного
метавинной кислотой в дозе 0,5…3,0 г/л
или гуммиарабикой или карбоксиметилцеллюлозой в дозе 1,0…4,0 г/л. Экспедиционный ликер вводится в игристое вино
исходя из расчета 25…100 мг/л метавинной кислоты или 50…200 мг/л гуммиарабики или карбоксиметилцелюлозы в готовом продукте.
Результат состоит в повышении стабильности игристых вин.
П. формулы: 2

(11)
(51)

764 (13) Y
Int. Cl.: E04C 5/00 (2006.01)
E04C 5/18 (2006.01)
(21) s 2013 0190
(22) 2013.11.08
(71)(72)(73)
BOGUSLAVSCHI
Nicolai,
MD;
WRIGHT Chester, US; ZALAN Arkady, US
(54) Procedeu de armare orizontală a zidăriei
din piatră
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la
procedee de armare orizontală a zidăriei din
piatră, şi poate fi aplicată la zidirea clădirilor
cu destinaţie diversă, inclusiv în zone cu risc
seismic.
Procedeul de armare orizontală a zidăriei din
piatră include utilizarea armăturii executate
în formă de plasă cu ochiuri dreptunghiulare
şi amplasarea acesteia cu un interval de cel
mult 40 cm pe înălţimea zidăriei. Plasa conţine nişte bare, de acelaşi diametru, drepte şi
unele îndoite în formă de meandru dreptunghiular, unite între ele, amplasate într-un
plan. În fiecare nivel al zidăriei, plasele se
amplasează în pereche, cu barele îndoite în
interiorul peretelui, iar distanţa de la bara
dreaptă până la marginea corespunzătoare a
peretelui constituie 1…4 cm.
Totodată poate fi utilizată plasă cu barele
executate aplatizate, cu raportul grosimii barei la lăţimea ei în limitele 1:2 …1:4.
Rezultatul tehnic constă în reducerea masei
armăturii, ameliorarea proprietăţilor termo-

*
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protectoare ale peretelui, precum şi în sporirea eficienţei economice.

одинакового диаметра, расположенные в
одной плоскости. В каждом ярусе кладки,
сетки размещают попарно, изогнутыми
стержнями внутрь стены, а расстояние от
прямого стержня до соответствующего
края стены составляет 1…4 см.
При этом может быть использована сетка
со стержнями, выполненными расплющенными, с соотношением толщины стержня к его ширине в пределах 1:2 …1:4.
Технический результат заключается в снижении массы арматуры, улучшении теплоограждающих свойств стены, а также в
повышении экономической эффективности.

Revendicări: 2
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Process for horizontal reinforcement of
stone masonry
The invention relates to construction, in particular to processes for horizontal reinforcement of stone masonry, and can be applied
in the erection of various buildings, including
in seismic areas.
The process for horizontal reinforcement of
stone masonry involves the use of armature,
made in the form of grid with rectangular
cells, and its placement with an interval of at
most 40 cm by masonry height. The grid contains interconnected straight and curved in
the form of a rectangular meander rods of
equal diameter, arranged in the same plane.
In each tier of the masonry, the grids are
placed in pairs, with the curved rods inside
the wall, and the distance from the straight
rod to the corresponding edge of the wall is
1…4 cm.
At the same time, it can be used a grid with
the rods made flattened, with the ratio of rod
thickness to its width within the limits
1:2…1:4.
The technical result consists in reducing the
weight of armature, improving the heatproofing properties of the wall, as well as in
increasing the economic efficiency.
Claims: 2
Fig.: 3

(54)
(57)
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*
* *
Способ горизонтального армирования
каменной кладки
Изобретение относится к строительству, в
частности к способам горизонтального
армирования каменной кладки, и может
быть применено при возведении зданий
различного назначения, в том числе в
сейсмоопасных районах.
Способ горизонтального армирования каменной кладки включает использование
арматуры, выполненной в виде сетки с
прямоугольными ячейками, и ее размещение с интервалом не более 40 см по
высоте кладки. Сетка содержит соединенные между собой прямые и изогнутые в
виде прямоугольного меандра стержни

П. формулы: 2
Фиг.: 3

(11)
(51)

765 (13) Y
Int. Cl.: G01F 13/00 (2006.01)
G01F 15/02 (2006.01)
(21) s 2013 0153
(22) 2013.09.09
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
"MECAGRO", MD
(72) HĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian,
MD; MOLOTCOV Iurii, MD
(54) Instalaţie şi procedeu de dozare continuă
a lichidului
(57) Invenţia se referă la instalaţii şi procedee de
dozare continuă a lichidelor şi poate fi utilizată în diferite domenii ale industriei, unde este
necesară dozarea lichidelor în regim continuu.
Instalaţia de dozare continuă a lichidului include un rezervor ermetic de lucru (1), o
pompă (11), un compresor (12), un sistem de
reglare automată (10) şi un canal de evacuare (4), dotat cu o supapă electromagnetică
(6). În rezervor (1) sunt instalaţi un senzor de
presiune (9) şi doi senzori de nivel maxim (7)
şi minim (8) al lichidului dozat, conectaţi la
sistemul de reglare automată (10).
Procedeul de dozare continuă a lichidului
constă în crearea unui exces de presiune în
rezervorul ermetic de lucru cu lichidul dozat,
sub acţiunea excesului de presiune lichidul
dozat se scurge din rezervor şi se menţine
un debit constant de scurgere a lichidului dozat. Excesul de presiune în rezervor se
reglează automat prin debitarea lichidului
dozat până la nivelul maxim cu comprimarea
aerului. Presiunea se menţine în rezervor, în
timpul evacuării lichidului dozat până la nivelul minim, prin debitarea aerului comprimat.
Debitul de scurgere a lichidului dozat se

INVENŢII
menţine constant cu ajutorul supapei electromagnetice.
Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Installation and process for continuous
dosing of liquid
The invention relates to installations and processes for continuous dosing of liquids and
can be used in various fields of industry,
where the dosing of liquids in a continuous
mode is required.
The installation for continuous dosing of liquid comprises a sealed working capacity (1),
a pump (11), a compressor (12), an automatic control system (10) and an escape channel (4), equipped with an electromagnetic
valve (6). In the capacity (1) are installed a
pressure sensor (9) and two dosed liquid
maximum (7) and minimum (8) level sensors,
connected to the automatic control system (10).
The process for continuous dosing of liquid
consists in creating an excess pressure in
the sealed working capacity with the dosed
liquid, under the influence of excess pressure
the dosed liquid flows from the capacity and
is maintained a constant flow rate of the
dosed liquid. The excess pressure in the capacity is controlled automatically by feeding
the dosed liquid to the maximum level with
the air compression. The pressure is maintained in the capacity, during the dosed liquid
drain to a minimum level, by supplying the
compressed air. The dosed liquid flow rate is
kept constant by means of the electromagnetic valve.

MD - BOPI 4/2014
автоматическую систему управления (10)
и сливной канал (4), снабженный электромагнитным клапаном (6). В емкости (1)
установлены датчик давления (9) и два
датчика максимального (7) и минимального (8) уровня дозируемой жидкости, подключенные к автоматической системе
управления (10).
Способ для непрерывного дозирования
жидкости состоит в создании избыточного
давления в герметичной рабочей емкости
с дозируемой жидкостью, под действием
избыточного давления дозируемая жидкость стекает из емкости и поддерживается постоянный расход стекания дозируемой жидкости. Избыточное давление в
емкости регулируется автоматически подачей дозируемой жидкости до максимального уровня со сжатием воздуха.
Поддерживается давление в емкости, во
время слива дозируемой жидкости до минимального уровня, подачей сжатого воздуха. Расход стекания дозируемой жидкости поддерживается постоянным с помощью электромагнитного клапана.
П. формулы: 2
Фиг.: 1

Claims: 2
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Установка и способ для непрерывного
дозирования жидкости
Изобретение относится к установкам и
способам для непрерывного дозирования
жидкостей и может быть использовано в
различных областях промышленности, где
требуется дозирование жидкостей в непрерывном режиме.
Установка для непрерывного дозирования
жидкости включает герметичную рабочую
емкость (1), насос (11), компрессор (12),

(11) 766 (13) Y
(51) Int. Cl.: H04W 4/02 (2009.01)
(21) s 2012 0105
(22) 2012.07.20
(71)(73) BERECHELEA Anatoli, MD
(72) BERECHELEA Anatoli, MD; TARAN Serghei,
MD; MUTOI Victor, MD
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(54)
(57)

Dispozitiv şi procedeu de apelare a
taxiului
Invenţia se referă la domeniul mijloacelor de
comunicaţie, în special, la domeniul prestării
serviciilor de taxi.
Dispozitivul de apelare a taxiului conţine un
microcontroler (1), care include un mijloc de
comandă a funcţionării dispozitivului (2), un
mijloc de stocare a numărului de telefon de
abonat (3), un mijloc de stocare a informaţiei
vizuale (6), un mijloc de stocare a informaţiei
audio (5), un mijloc de citire a mesajelor cu
text electronice (7). La intrările-ieşirile microcontrolerului (1) sunt conectate un mijloc de
activare a funcţionării dispozitivului (15), un
mijloc cu difuzor (10), un mijloc cu informaţie
vizuală (16) şi un mijloc de comunicaţie
telefonică fără fir (8). În calitate de mijlocul
(8) este utilizat un modul electronic de
comunicaţie telefonică fără fir (11), care
conţine un mijloc al selectorului electronic
(12), un mijloc de recepţionare şi transmitere
a mesajelor vocale (13), un mijloc de recepţionare a mesajelor cu text (14). La intrărileieşirile modulului electronic de comunicaţie
telefonică fără fir (11) sunt conectate
microfonul (9) şi mijlocul cu difuzor (10).
Procedeul de apelare a taxiului constă în
aceea că se stabileşte legătura telefonică
fără fir a dispozitivului de apelare a taxiului,
amplasat într-un loc public dintr-o localitate,
cu centrul de dispecerat, se transmit mesajele vocale între solicitantul taxiului şi dispecer, se stabileşte legătura dispecerului cu
şoferul celui mai apropiat taxi liber şi se
transmit mesajele vocale între solicitant şi
şoferul taxiului.
Revendicări: 2
Figuri: 2

(54)
(57)
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*
* *
Device and process for calling a taxi
The invention relates to the field of communication facilities, in particular to the field of
providing taxi services.
The device for calling a taxi comprises a microcontroller (1), which includes a device operation control means (2), a subscriber telephone number storage means (3), a visual
information storage means (6), an audio information storage means (5), an electronic
text message reading means (7). To the inputs-outputs of the microcontroller (1) are
connected a device operation activation
means (15), a loudspeaker means (10), a

INVENTIONS
visual information means (16) and a wireless
telephone communication means (8). As a
means (8) is used an electronic wireless telephone communication module (11), which
comprises an electronic dialing means (12),
a voice-message receiving and transmitting
means (13), a text message receiving means
(14). To the inputs-outputs of the electronic
wireless telephone communication module
(11) are connected the microphone (9) and
the loudspeaker means (10).
The process for calling a taxi consists in that
it is established the wireless telephone communication of the taxi calling device, located
in a public area of a settlement, with the control centre, are transmitted the voice messages between the taxi customer and the
dispatch operator, is established the dispatch
operator’s connection with the driver of the
nearest free taxi and are transmitted the
voice messages between the taxi customer
and the taxi driver.
Claims: 2
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Устройство и способ вызова такси
Изобретение относится к области средств
связи, в частности к области предоставления таксомоторных услуг.
Устройство для вызова такси содержит
микроконтроллер (1), который включает
средство управления работой устройства
(2), средство хранения абонентского номера телефона (3), средство хранения визуальной информации (6), средство хранения аудиоинформации (5), средство
считывания электронных текстовых сообщений (7). К входам-выходам микроконтроллера (1) подключены средство активации работы устройства (15), громкоговорящее средство (10), средство визуальной информации (16) и средство беспроводной телефонной связи (8). В качестве
средства (8) используется электронный
модуль беспроводной телефонной связи
(11), который содержит средство электронного номеронабирателя (12), средство приема и передачи голосовых сообщений (13), средство приема текстовых сообщений (14). К входам-выходам электронного модуля беспроводной телефонной связи (11) подключены микрофон (9) и
громкоговорящее средство (10).

INVENŢII
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Способ вызова такси состоит в том, что
устанавливают беспроводную телефонную связь устройства для вызова такси,
размещенного в общественном месте населенного пункта, с диспетчерским центром, транслируют голосовые сообщения
между заказчиком такси и диспетчером,
устанавливают связь диспетчера с водителем ближайшего свободного такси и
транслируют голосовые сообщения между
заказчиком такси и водителем такси.
П. формулы: 2
Фиг.: 2
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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

4250

(13) Cod
ST.16
OMPI
C1

2

MD

4251

C1

(51) Indici de clasificare

B27H 5/02 (2006.01)
B27H 3/02 (2006.01)
B27H 3/04 (2006.01)
B65D 8/04 (2006.01)
C12G 3/07 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

a 2012 0025

2012.03.02

9/2013

a 2012 0087

2012.10.12

9/2013

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii de clasificare
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

44

(11) Nr.
brevet

(13) Cod
ST.16
OMPI

(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

3
673

4
Z

6
s 2012 0151

7
2012.11.02

8
9/2013

2

MD

674

Z

s 2013 0044

2013.03.07

9/2013

3
4

MD
MD

675
676

Z
Z

s 2013 0051
s 2012 0143

2013.03.15
2012.10.18

9/2013
9/2013

5

MD

677

Z

s 2013 0064

2013.04.08

9/2013

6

MD

678

Z

5
A23K 1/00 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/23 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C12R 1/46 (2006.01)
A61F 11/00 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61K 31/155 (2006.01)
B22F 3/02 (2006.01)
B22F 3/03 (2006.01)
B22F 3/035 (2006.01)
B30B 7/04 (2006.01)
E04B 2/14 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 5/00 (2006.01)
E04C 5/18 (2006.01)
E04B 5/08 (2006.01)
E04B 5/16 (2006.01)
E04B 5/23 (2006.01)
E04B 5/48 (2006.01)
E04C 5/18 (2006.01)

s 2013 0007

2013.01.21

9/2013
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1
7

2
MD

3
679

4
Z

8

MD

680

Z

9

MD

681

Z

10

MD

682

Z

11

MD

683

Z

5
F02G 1/04 (2006.01)
F02G 1/043 (2006.01)
F02G 1/055 (2006.01)
F02G 1/04 (2006.01)
F02G 1/043 (2006.01)
F02G 1/055 (2006.01)
F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
F04B 17/02 (2006.01)
F22B 3/06 (2006.01)
G01R 25/00 (2006.01)
G01R 25/02 (2006.01)
H01C 17/00 (2006.01)
H01C 17/04 (2006.01)
G01R 27/02 (2006.01)
G06F 3/147 (2006.01)

6
s 2013 0039

7
2013.03.01

8
9/2013

s 2013 0049

2013.03.15

9/2013

s 2013 0028

2013.02.14

9/2013

s 2011 0172

2011.10.19

9/2013

s 2013 0012

2013.01.25

9/2013
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

L

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

П

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

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

Nr. depozit /
Data depozit

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea propusă
a soiului

No.

Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Proposed variety
denomination

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Предложенное
наименование сорта

2
v 2014 0001 /
2014.01.14

3
a. INSTITUTUL
PORUMB
DE FITOTEHNIE "PORUMBENI", MD (Zea mays)

1
1

b. MÎRZA Vitalie, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
PÎRVAN Pintilie, MD;
MISTREŢ Silvia, MD
2

v 2014 0002 /
2014.01.14

3

v 2014 0003 /
2014.01.14

4

v 2014 0004 /
2014.01.14

5

v 2014 0005 /
2014.01.14

MV 636L

Maize
(Zea mays)

Кукуруза
(Zea mays)
a. INSTITUTUL
PORUMB
DE FITOTEHNIE "PORUMBENI", MD (Zea mays)
b. MÎRZA Vitalie, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
PÎRVAN Pintilie, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

MV 191L

Maize
(Zea mays)

Кукуруза
(Zea mays)
a. INSTITUTUL
PORUMB
DE FITOTEHNIE "PORUMBENI", MD (Zea mays)
b. MÎRZA Vitalie, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
PÎRVAN Pintilie, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

MV 125L

Maize
(Zea mays)

Кукуруза
(Zea mays)
a. INSTITUTUL
PORUMB
DE FITOTEHNIE "PORUMBENI", MD (Zea mays)
b. MÎRZA Vitalie, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
PÎRVAN Pintilie, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

5
MV 972L

Maize
(Zea mays)

Кукуруза
(Zea mays)
a. INSTITUTUL
PORUMB
DE FITOTEHNIE "PORUMBENI", MD (Zea mays)
b. MÎRZA Vitalie, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
PÎRVAN Pintilie, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

4

MV 917L

Maize
(Zea mays)
Кукуруза
(Zea mays)
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1
6

2
v 2014 0006 /
2014.01.14

PLANT VARIETIES
3
a. INSTITUTUL
PORUMB
DE FITOTEHNIE "PORUMBENI", MD (Zea mays)
b. MÎRZA Vitalie, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
PÎRVAN Pintilie, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

7

v 2014 0007 /
2014.01.14

v 2014 0008 /
2014.01.14

9

10

50

MV 971L

Maize
(Zea mays)

v 2014 0009 /
2014.01.14

Кукуруза
(Zea mays)
a. INSTITUTUL
PORUMB
DE FITOTEHNIE "PORUMBENI", MD (Zea mays)

v 2014 0010 /
2014.01.14

b. VANICOVICI Nicolai, MD;
MÎRZA Vitalie, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
PRITULA Grigorii, MD;
PÎRVAN Pintilie, MD;
MISTREŢ Silvia, MD
a. INSTITUTUL
DE FITOTEHNIE "PORUMBENI", MD
b. MATICIUC Vasile, MD;
MÎRZA Vitalie, MD;
VEREŞCEAC Andrei, MD;
ROTARI Eugen, MD;
PRITULA Grigorii, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
BRUMA Serghei, MD;
FRUNZE Ion, MD;
PARTAS Evghenia, MD;
ŞTIRBU Valentin, MD;
LEBEDIUC Gheorghe, MD

MV 968AL

Maize
(Zea mays)

Кукуруза
(Zea mays)
a. INSTITUTUL
PORUMB
DE FITOTEHNIE "PORUMBENI", MD (Zea mays)
b. MÎRZA Vitalie, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
PÎRVAN Pintilie, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

5
MV 922L

Maize
(Zea mays)

Кукуруза
(Zea mays)
a. INSTITUTUL
PORUMB
DE FITOTEHNIE "PORUMBENI", MD (Zea mays)
b. MÎRZA Vitalie, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
PÎRVAN Pintilie, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

8

4

AS 525L

Maize
(Zea mays)
Кукуруза
(Zea mays)
PORUMB ZAHARAT
(Zea mays L. ssp. saccharata)
Sweet Corn
(Zea mays L. ssp. saccharata)
Сахарная кукуруза
(Zea mays L. ssp. saccharata)

PORUMBENI 196
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FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /
Issued plant variety patents /
Выданные патенты на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. depozit /
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

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)

Наименование Номер патента /
сорта
Дата предоставления

1

v 2011 0014 /
2011.03.18

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD
b. BOROZAN Pantelimon, MD;
MUSTEAŢA Simion, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

2

v 2011 0010 /
2011.03.18

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD
b. BOROZAN Pantelimon, MD;
MUSTEAŢA Simion, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

3

v 2011 0011 /
2011.03.18

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD
b. MUSTEAŢA Simion, MD;
BOROZAN Pantelimon, MD;
BRUMA Serghei, MD

4

v 2011 0012 /
2011.03.18

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD
b. MISTREŢ Silvia, MD;
MUSTEAŢA Simion, MD;
BOROZAN Pantelimon, MD;
NUJNAIA Larisa, MD

5

v 2011 0013 /
2011.03.18

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD
b. MISTREŢ Silvia, MD;
MUSTEAŢA Simion, MD;
BOROZAN Pantelimon, MD;
NUJNAIA Larisa, MD

PORUMB
(Zea mays L. ssp.
indurata)

MKP21/182

143 / 2013.11.30

MKP19A

144 / 2013.11.30

MKP61

145 / 2013.11.30

MKP55

146 / 2013.11.30

MKP56

147 / 2013.11.30

Maize
(Zea mays L. ssp.
indurata)
Кукуруза
(Zea mays L. ssp.
indurata)
PORUMB
(Zea mays L. ssp.
indurata)
Maize
(Zea mays L. ssp.
indurata)
Кукуруза
(Zea mays L. ssp.
indurata)
PORUMB
(Zea mays L.)
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
PORUMB
(Zea mays L.)
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
PORUMB
(Zea mays L.)
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
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III
Mărci / Trademarks

P

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

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

L

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

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

Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant.
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 din
Lege.

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

I

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a trademark
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a
representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents
provided for in Art. 30 of the Law.

Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person shall
be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need for refusal
of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against registration of
a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of Article 8 of the Law.
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MĂRCI
(210) 033159
(220) 2013.05.20
(730) Nikon Corporation, JP
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japonia
(540)

(511) NCL(10-2013)
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase; aţă dentară (aţă de uz
dentar); sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii); iesle
pentru animale (jgheaburi pentru animale);
inele pentru păsări; perii de dinţi electrice;
ustensile cosmetice şi de toaletă (altele decât periile de dinţi electrice); perii pentru cadă; perii de sârmă; perii pentru ţevi; perii
industriale; perii pentru curăţarea navelor;
mănuşi de menaj; recipiente de sticlă pentru
ambalare industrială (cu excepţia dopurilor,
capacelor şi astupătoarelor de sticlă); recipiente de ceramică pentru ambalare industrială; dopuri de sticlă (pentru recipiente pentru
ambalare industrială); capace şi astupătoare
de sticlă (pentru recipiente pentru ambalare
industrială); vase pentru prepararea alimentelor şi tigăi (neelectrice); cafetiere (neelectrice); ceainice de fontă japoneze, neelectrice
(tetsubin); ceainice (neelectrice); veselă, alta
decât cuţite, furculiţe şi linguri; recipiente
termoizolante portabile (neelectrice); recipiente pentru orez; borcane de sticlă pentru
conservarea alimentelor; ustensile de bucătărie; recipiente pentru gheaţă; solniţe de
piper; zaharniţe; strecurători; solniţe; linguri
pentru orez preparat în stil japonez
(shamoji); pâlnii de bucătărie; paie pentru
băuturi; platouri sau suporturi personale pentru a lua masa în stil japonez (zen); tirbuşoane; ouare; forme pentru tarte; suporturi pentru şerveţele; inele pentru şerveţele; suporturi; beţişoare chinezeşti; cutii pentru beţişoare chinezeşti; polonice şi linguri de bucătărie;
site şi ciururi de menaj; tăvi; scobitori; suporturi pentru scobitori; ustensile de curăţare şi
de spălare a vaselor; scânduri de călcat;
pulverizatoare pentru croitorie; scânduri de
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călcat (kotedai); plăci de marcaj pentru utilizare cu lame de imprimare (hera-dai); plăci
de calcat; agitatoare pentru apa fierbinte din
cadă (yukakibo); găleţi de baie; stingătoare
de lumânări; candelabre; site de cenuşă de
menaj; gotoku (suporturi japoneze pentru
încălzirea cărbunelui de uz menajer); căldări
pentru cărbune; stingătoare de cărbune japoneze (hikeshi-tsubo); curse pentru şoareci
şi şobolani; apărătoare de muşte; ghivece de
flori; aparate hidroponice pentru uz horticol
menajer; stropitori; vase pentru hrănirea
animalelor de companie; perii pentru animale
de companie; cuşti pentru păsări; scăldătoare pentru păsări; perii de haine; oale; puşculiţe; mascotă japoneză (Lucky Charms)
(Omamori); loteria sacră (Omikuji); cutii din
metal pentru distribuirea prosoapelor de hârtie; distribuitoare de săpun; rezervoare (acvarii de interior) şi accesorii pentru acestea;
suport pentru hârtie igienică; vaze pentru
flori; boluri pentru flori; firme din sticlă sau
porţelan; vase de ars mirodenii; perii pentru
încălţăminte; încălţătoare pentru pantofi;
cârpe pentru curăţat încălţămintea; văcsuitoare pentru încălţăminte; calapoade pentru
pantofi (întinzătoare); seturi pentru gătit
portabile pentru utilizare în exterior; păr de
vite pentru perii, păr de raton pentru perii, păr
de porc pentru perii şi păr de cal pentru perii;
pahare fără picior; căni; ploşti; sticle (recipiente) pentru apă; termosuri; pahare cu picioruş; pahare; cutii pentru dejunuri;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
ţesături (altele decât borduri pentru rogojini
tatami); pânză pentru borduri pentru rogojini
tatami; materiale tricotate; fetru şi materiale
textile neţesute; muşama; pânză gumată
impermeabilă; pânză cauciucată; materiale
textile filtrante; produse textile pentru uz personal; plase contra ţânţarilor; lenjerie de pat;
plăpumi futon; feţe de futon şi de plăpumi
(lenjerie); feţe de futon (neumplute); feţe de
pernă; cuverturi; şervete de masă din materiale textile; prosoape de bucătărie pentru
uscare; perdele de duş; steguleţe şi steaguri
(cu excepţia celor din hârtie); huse pentru
capace de WC din material textil; huse pentru scaune din material textil; tapet din material textil; perdele; feţe de masă (cu excepţia
celor din hârtie); draperii (cortine); giulgiuri
(pânze cu care se acoperă cadavrele, pânze
cu care se îmbracă cadavrul pentru înmormântare (kyokatabira kimono); ecrane de
pânză japoneze cu dungi roşii şi albe
(kohaku-maku); ecrane de pânză japoneze
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cu dungi negre şi albe (kuroshiro-maku); feţe
de masă de biliard (postav); ţesături care
imită pielea; materiale textile acoperite cu
vinil; etichete ţesute; prosoape din materiale
textile; batiste din materiale textile;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; haine care nu
sunt în stil japonez; haine de stradă; pulovere şi alte produse similare; cămăşi şi alte
produse similare; pijamale; lenjerie de corp
(desuuri); costume de baie; caschete de înot
(bonete de baie); maiouri de corp; tricouri;
îmbrăcăminte tradiţională japoneză; măşti
pentru dormit; gulere false (pentru uzură);
şosete şi ciorapi; moletiere şi ghetre; etole de
blană; şaluri; fulare; şosete în stil japonez
(tabi); şosete de exterior în stil japonez (tabi
de exterior); mănuşi şi mitene (îmbrăcăminte); cravate; eşarfe pentru bărbaţi; bandane
(eşarfe pentru bărbaţi); îmbrăcăminte termică; fulare; căşti de iarnă pentru urechi (îmbrăcăminte); scufii (bonete); jartiere; jartiere
pentru şosete bărbăteşti; bretele; betelii; centuri (îmbrăcăminte); pantofi şi cizme (altele
decât tocuri pentru pantofi, ştifturi pentru
pantofi, limbi sau limbi în spate pentru facilitarea încălţării pantofilor şi cizmelor, elemente metalice de protecţie pentru pantofi şi cizme); tocuri pentru pantofi; ştifturi pentru pantofi; limbi sau limbi în spate pentru facilitarea
încălţării pantofilor şi cizmelor; elemente
metalice de protecţie pentru pantofi şi cizme;
saboţi de lemn în stil japonez (geta); sandale
în stil japonez (Zori); costume de bal mascat;
îmbrăcăminte pentru sport (alta decât îmbrăcăminte pentru sporturi acvatice); îmbrăcăminte pentru sporturi acvatice; încălţăminte
specială pentru sport (alta decât cizme de
călărie şi pantofi pentru windsurfing); cizme
de călărie; pantofi pentru windsurfing; veste;
jiletci; jachete (îmbrăcăminte); impermeabile;
şepci; pălării; articole pentru acoperirea capului; manşete; uniforme sportive; şorţuri
(îmbrăcăminte); tricouri polo; livrele.

(210) 033160
(220) 2013.05.20
(730) Nikon Corporation, JP
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japonia
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(511) NCL(10-2013)
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii; pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului; pietre preţioase brute; pietre preţioase semişlefuite şi
imitaţii ale acestora; brelocuri (bagatele sau
brelocuri); casete de bijuterii; trofee (cupe de
premii); scuturi comemorative; ornamente
personale (altele decât butoni de manşete);
butoni de manşete; ornamente din metale
preţioase pentru pantofi; ceasuri; insigne;
brelocuri din metale preţioase; insigne din
metale preţioase; ace de cravată; coliere
(bijuterii); brăţări (bijuterii); pandantive; inele
(bijuterii);
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau de învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
clei şi alţi adezivi pentru papetărie sau menaj; ceară pentru sigilii; reglete pentru imprimante (determină interliniile); caractere tipografice; maşini pentru imprimarea adreselor;
panglici de cerneală; automate pentru timbrare; capsatoare electrice pentru birouri;
maşini de birou pentru închis plicuri; maşini
de obliterare a ştampilelor; instrumente de
desen; dispozitive de citire a cecurilor; mimografe; multiplicatoare de relief; tocătoare de
hârtie (articole de birou); maşini de francat
(maşini de ştanţare); multiplicatoare rotative;
şabloane de marcare; pensule pentru decoratori; containere de hârtie pentru ambalaje;
saci (pungi) din material plastic pentru ambalare; folii din material plastic pentru ambalarea alimentelor de uz casnic; saci de gunoi
din hârtie (de uz casnic); saci de gunoi din
material plastic (de uz casnic); modele de
hârtie; cretă pentru croitori; drapele din
hârtie; steguleţe din hârtie; prosoape igienice

MĂRCI
de mâini din hârtie; batiste din hârtie; etichete pentru bagaje; bilete de loterie tipărite
(altele decât cele de jucărie); picturi şi lucrări
caligrafice; standuri pentru fotografii; calendare; albume; reviste (periodice); cărţi; ziare;
autocolante (articole de papetărie); cartele
de colecţie; albume de fotografii; dosare
transparente din material plastic; cărţi poştale; sigilii (papetărie); cataloage; broşuri;
carnete de notiţe; rechizite; afişe;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie; mânere pentru poşete; mânere
pentru genţi; potcoave; săculeţe din piele
pentru ambalare industrială; îmbrăcăminte
pentru animale domestice; sacoşe şi alte
produse similare; pungi şi alte produse similare; truse de fard (necompletate); umbrele şi
părţi ale acestora; bastoane; părţi metalice
de bastoane; mânere pentru bastoane; curele din piele; bice; piele brută; piele tăbăcită;
blană; saci cu cordon culisant; huse matlasate; portvizite; portvizite pentru cărţi de vizită
de afaceri; etuiuri pentru chei; sacoşe pentru
cumpărături; rucsacuri; poşete;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase; aţă dentară (aţă de uz
dentar); sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii); iesle
pentru animale (jgheaburi pentru animale);
inele pentru păsări; perii de dinţi electrice;
ustensile cosmetice şi de toaletă (altele decât periile de dinţi electrice); perii pentru cadă; perii de sârmă; perii pentru ţevi; perii
industriale; perii pentru curăţarea navelor;
mănuşi de menaj; recipiente de sticlă pentru
ambalare industrială (cu excepţia dopurilor,
capacelor şi astupătoarelor de sticlă); recipiente de ceramică pentru ambalare industrială; dopuri de sticlă (pentru recipiente pentru
ambalare industrială); capace şi astupătoare
de sticlă (pentru recipiente pentru ambalare
industrială); vase pentru prepararea alimentelor şi tigăi (neelectrice); cafetiere (neelectrice); ceainice de fontă japoneze, neelectrice
(tetsubin); ceainice (neelectrice); veselă, alta
decât cuţite, furculiţe şi linguri; recipiente
termoizolante portabile (neelectrice); recipiente pentru orez; borcane de sticlă pentru
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conservarea alimentelor; ustensile de bucătărie; recipiente pentru gheaţă; solniţe de
piper; zaharniţe; strecurători; solniţe; linguri
pentru orez preparat în stil japonez
(shamoji); pâlnii de bucătărie; paie pentru
băuturi; platouri sau suporturi personale pentru a lua masa în stil japonez (zen); tirbuşoane; ouare; forme pentru tarte; suporturi pentru şerveţele; inele pentru şerveţele; suporturi; beţişoare chinezeşti; cutii pentru beţişoare chinezeşti; polonice şi linguri de bucătărie;
site şi ciururi de menaj; tăvi; scobitori; suporturi pentru scobitori; ustensile de curăţare şi
de spălare a vaselor; scânduri de călcat;
pulverizatoare pentru croitorie; scânduri de
călcat (kotedai); plăci de marcaj pentru utilizare cu lame de imprimare (hera-dai); plăci
de calcat; agitatoare pentru apa fierbinte din
cadă (yukakibo); găleţi de baie; stingătoare
de lumânări; candelabre; site de cenuşă de
menaj; gotoku (suporturi japoneze pentru
încălzirea cărbunelui de uz menajer); căldări
pentru cărbune; stingătoare de cărbune japoneze (hikeshi-tsubo); curse pentru şoareci
şi şobolani; apărătoare de muşte; ghivece de
flori; aparate hidroponice pentru uz horticol
menajer; stropitori; vase pentru hrănirea
animalelor de companie; perii pentru animale
de companie; cuşti pentru păsări; scăldătoare pentru păsări; perii de haine; oale; puşculiţe; mascotă japoneza (Lucky Charms)
(Omamori); loteria sacră (Omikuji); cutii din
metal pentru distribuirea prosoapelor de hârtie; distribuitoare de săpun; rezervoare (acvarii de interior) şi accesorii pentru acestea;
suport pentru hârtie igienică; vaze pentru
flori; boluri pentru flori; firme din sticlă sau
porţelan; vase de ars mirodenii; perii pentru
încălţăminte; încălţătoare pentru pantofi;
cârpe pentru curăţat încălţămintea; văcsuitoare pentru încălţăminte; calapoade pentru
pantofi (întinzătoare); seturi pentru gătit portabile pentru utilizare în exterior; păr de vite
pentru perii, păr de raton pentru perii, păr de
porc pentru perii şi păr de cal pentru perii;
pahare fără picior; căni; ploşti; sticle (recipiente) pentru apă; termosuri; pahare cu picioruş; pahare; cutii pentru dejunuri;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
ţesături (altele decât borduri pentru rogojini
tatami); pânză pentru borduri pentru rogojini
tatami; materiale tricotate; fetru şi materiale
textile neţesute; muşama; pânză gumată
impermeabilă; pânză cauciucată; materiale
textile filtrante; produse textile pentru uz personal; plase contra ţânţarilor; lenjerie de pat;
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plăpumi futon; feţe de futon şi de plăpumi
(lenjerie); feţe de futon (neumplute); feţe de
pernă; cuverturi; şervete de masă din materiale textile; prosoape de bucătărie pentru
uscare; perdele de duş; steguleţe şi steaguri
(cu excepţia celor din hârtie); huse pentru
capace de WC din material textil; huse pentru scaune din material textil; tapet din material textil; perdele; feţe de masă (cu excepţia
celor din hârtie); draperii (cortine); giulgiuri
(pânze cu care se acoperă cadavrele, pânze
cu care se îmbracă cadavrul pentru înmormântare (kyokatabira kimono); ecrane de
pânză japoneze cu dungi roşii şi albe
(kohaku-maku); ecrane de pânză japoneze
cu dungi negre şi albe (kuroshiro-maku); feţe
de masă de biliard (postav); ţesături care
imită pielea; materiale textile acoperite cu
vinil; etichete ţesute; prosoape din materiale
textile; batiste din materiale textile;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; haine care nu
sunt în stil japonez; haine de stradă; pulovere şi alte produse similare; cămăşi şi alte
produse similare; pijamale; lenjerie de corp
(desuuri); costume de baie; caschete de înot
(bonete de baie); maiouri de corp; tricouri;
îmbrăcăminte tradiţională japoneză; măşti
pentru dormit; gulere false (pentru uzură);
şosete şi ciorapi; moletiere şi ghetre; etole de
blană; şaluri; fulare; şosete în stil japonez
(tabi); şosete de exterior în stil japonez (tabi
de exterior); mănuşi şi mitene (îmbrăcăminte); cravate; eşarfe pentru bărbaţi; bandane
(eşarfe pentru bărbaţi); îmbrăcăminte termică; fulare; căşti de iarnă pentru urechi (îmbrăcăminte); scufii (bonete); jartiere; jartiere
pentru şosete bărbăteşti; bretele; betelii; centuri (îmbrăcăminte); pantofi şi cizme (altele
decât tocuri pentru pantofi, ştifturi pentru
pantofi, limbi sau limbi în spate pentru facilitarea încălţării pantofilor şi cizmelor, elemente metalice de protecţie pentru pantofi şi cizme); tocuri pentru pantofi; ştifturi pentru pantofi; limbi sau limbi în spate pentru facilitarea
încălţării pantofilor şi cizmelor; elemente
metalice de protecţie pentru pantofi şi cizme;
saboţi de lemn în stil japonez (geta); sandale
în stil japonez (Zori); costume de bal mascat;
îmbrăcăminte pentru sport (alta decât îmbrăcăminte pentru sporturi acvatice); îmbrăcăminte pentru sporturi acvatice; încălţăminte
specială pentru sport (alta decât cizme de
călărie şi pantofi pentru windsurfing); cizme
de călărie; pantofi pentru windsurfing; veste;
jiletci; jachete (îmbrăcăminte); impermeabile;
şepci; pălării; articole pentru acoperirea ca-
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pului; manşete; uniforme sportive; şorţuri
(îmbrăcăminte); tricouri polo; livrele;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; ceară
pentru schiuri; maşini şi aparate de amuzament utilizate în parcurile de distracţii; jucării
pentru animale domestice; păpuşi; jocuri de
go; şah japonez (jocuri shogi); cărţi de joc
japoneze (utagaruta); zaruri; jocuri cu zaruri
japoneze (sugoroku); cuburi de zaruri; jocuri
de dame chinezeşti (jocuri); jocuri de şah;
puluri (seturi pentru jocuri de dame); dispozitive pentru farse şi scamatorii; jocuri de domino; cărţi de joc japoneze (hanafuda); mahjong-uri; maşini şi aparate de jocuri; echipament pentru biliard; echipament de sport
(altul decât pentru alpinism, surfing, schi
nautic şi scufundări); echipament pentru alpinişti; echipament sportiv pentru surfing,
schi nautic şi scufundări; echipament pentru
pescuit; articole pentru colecţionari de insecte; jucării; cărţi de joc; echipamente pentru
golf; materiale pentru tir cu arcul; jocuri de
cărţi comerciale; dispozitive de jocuri video
pentru acasă; jocuri de masă; ecrane de
camuflaj (articole de sport); imitaţii de oase
ca jucării pentru câini de companie;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii
de vânzare angro a aparatelor de fotografiat,
lentilelor, echipamentelor şi accesoriilor optice; servicii de vânzare cu amănuntul a aparatelor de fotografiat, lentilelor, echipamentelor şi accesoriilor, precum şi a produselor din
domeniul aparatelor electronice de larg consum şi a echipamentului de divertisment furnizate prin Internet şi prin alte reţele de calculator şi de comunicaţii electronice; furnizare de site-uri web care oferă conţinut
multimedia, afişând informaţii cu privire la
produse, servicii şi evenimente în domeniul
aparatelor electronice de larg consum pentru
toate tranzacţiile şi scopurile de afaceri şi
comerciale; administrarea afacerilor magazinelor de vânzare cu amănuntul; servicii de
colectare de date puncte de vânzare computerizate cu amănuntul pentru comercianţi;
conducerea unei întreprinderi de vânzare cu
amănuntul pentru terţi; servicii de comerţ
electronic cu amănuntul cu privire la aparate
fotografice, lentile, echipamente optice şi
accesorii; servicii de vânzare cu amănuntul
legate de vânzarea aparatelor electronice de
larg consum; administrarea afacerilor; servicii

MĂRCI
de procesare computerizată a informaţiei de
afaceri; procesare de date; procesare de
date pentru afaceri; procesare de date pentru
colectare de date în scopuri comerciale;
servicii de informare cu privire la procesarea
datelor; servicii de procesare a datelor online; contabilitate; publicitate; agenţii de
publicitate; publicitate prin poştă; servicii de
audit; afişaj; evidenţă contabilă; estimări
referitoare la afaceri; informaţii de afaceri;
anchete de afaceri; cercetări pentru afaceri;
consultanţă pentru organizarea şi administrarea afacerilor; asistenţă în administrarea
afacerilor; administrarea afacerilor pentru
artişti interpreţi; cercetări pentru afaceri;
agenţii de informaţii comerciale; asistenţă în
managementul comercial sau industrial;
compilare de informaţii în baze de date de
calculator; analiza preţului de cost; demonstrare de produse; publicitate directă prin
corespondentă; difuzare de materiale publicitare; distribuire de eşantioane; reproducere
de documente; cercetare de piaţă; studii de
piaţă; servicii de manechine în scop publicitar sau de promovare a vânzărilor; închirieri
de maşini şi aparatură de birou; sondaje de
opinie; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau de publicitate; organizarea
târgurilor pentru scopuri comerciale sau de
publicitate; publicitate stradală; pregătirea de
state de salarii; consultanţă pentru managementul personalului; recrutare de personal;
reproducere prin fotocopiere; furnizare de
informaţii statistice de afaceri cu privire la
aparate fotografice şi accesorii; relaţii publice; publicare de texte publicitare; publicitate;
agenţii de publicitate; pregătirea coloanelor
publicitare; închiriere de materiale publicitate;
publicitate radiofonică; spoturi radio; servicii
de relocare pentru afaceri; închiriere de spaţii
publicitare; servicii de secretariat; decorare
de vitrine; servicii de stenografie; informaţii
statistice de afaceri privind vânzări de produse noi; sistematizare de informaţii în baze de
date de calculator; întocmire de declaraţii
fiscale; publicitate televizată; spoturi televizate; transcriere de comunicări; servicii de
dactilografie; reactualizarea documentaţiei
publicitare; redactare de texte; procesare de
date automatizată; procesare de date din
calculator; servicii de procesare computerizată a informaţiei de afaceri; procesare de
date computerizată; prelucrare de date;
procesare de date pentru afaceri; procesare
de date pentru colectare de date în scopuri
comerciale; verificarea procesării datelor;
procesare de date electronice; procesare de
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date pe calculator; cercetare de informaţii în
fişiere de calculator pentru terţi, în particular
articole de noutăţi; consiliere, consultanţă şi
servicii de informaţii din această clasă pentru
toate serviciile menţionate; servicii de reclamă şi publicitate; promovarea produselor şi
serviciilor terţilor prin emiterea de timbre
comerciale; analiza administrării afacerilor
sau consultanţă în afaceri; furnizare de informaţii privind vânzările comerciale; administrarea afacerilor hoteliere; pregătirea, auditul
sau certificarea declaraţiilor financiare; agenţii de ocupare a forţei de muncă; licitaţii;
agenţii de import-export; servicii de abonamente la ziare; servicii de stenografie; servicii de transcriere; reproducere de documente; lucrări de birou, şi anume depunerea
în particular a documentelor sau a benzilor
magnetice; furnizare de asistenţă pentru terţi
privind funcţionarea aparatelor de procesare
a datelor, şi anume a calculatoarelor, a maşinilor de scris, a aparatelor telex şi a altor
aparate de birou similare; servicii de recepţie
în clădiri pentru vizitatori; închiriere de maşini
de scris, copiatoare şi de redactori de texte;
furnizare de informaţii privind angajarea în
câmpul muncii; furnizare de informaţii cu privire la articole de ziar; închiriere de aparate
de casă; servicii de vânzare cu amănuntul
sau servicii de vânzare angro pentru o varietate de produse din domeniile îmbrăcămintei, produselor alimentare, băuturilor şi obiectelor de primă necesitate, transportând toate
produsele împreună; servicii prestate de
magazine universale de vânzare cu amănuntul cu privire la vânzarea îmbrăcămintei,
produselor alimentare, băuturilor şi obiectelor
de primă necesitate; servicii de vânzare cu
amănuntul sau servicii de vânzare angro
pentru ţesături şi lenjerie de pat; servicii de
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro pentru îmbrăcăminte; servicii de
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro pentru încălţăminte (alta decât
încălţăminte specială pentru sport); servicii
de vânzare cu amănuntul sau servicii de
vânzare angro pentru saci şi pungi; servicii
de vânzare cu amănuntul sau servicii de
vânzare angro pentru articole personale;
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii
de vânzare angro pentru produse alimentare
şi băuturi; servicii de vânzare cu amănuntul
sau servicii de vânzare angro pentru băuturi
alcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul
sau servicii de vânzare angro a cărnii; servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii de
vânzare angro a produselor de mare; servicii
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de vânzare cu amănuntul sau servicii de
vânzare angro a legumelor şi fructelor;
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii
de vânzare angro a produselor de patiserie,
a pâinii şi chiflelor; servicii de vânzare cu
amănuntul sau servicii de vânzare angro a
orezului şi cerealelor; servicii de vânzare cu
amănuntul sau servicii de vânzare angro a
laptelui; servicii de vânzare cu amănuntul
sau servicii de vânzare angro a băuturilor
carbogazoase (băuturi răcoritoare) şi băuturilor nealcoolice din suc de fructe; servicii de
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro a ceaiului, cafelei şi cacao; servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii de
vânzare angro pentru produse alimentare
gătite; servicii de vânzare cu amănuntul sau
servicii de vânzare angro a automobilelor;
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii
de vânzare angro a vehiculelor pe două roţi
cu motor; servicii de vânzare cu amănuntul
sau servicii de vânzare angro a bicicletelor;
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii
de vânzare angro a mobilelor; servicii de
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro a fitingurilor de tâmplărie; servicii de
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro a rogojinilor tatami; servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare
angro a echipamentului ritual; servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare
angro a dispozitivelor şi aparatelor electrice;
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii
de vânzare angro a sculelor acţionate manual cu lamă sau ascuţite, a uneltelor acţionate
manual, a articolelor de metal; servicii de
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro a echipamentelor de bucătărie, a
ustensilelor de curăţat şi de spălat vase;
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii
de vânzare angro a preparatelor farmaceutice, veterinare, sanitare şi a consumabilelor
medicale; servicii de vânzare cu amănuntul
sau servicii de vânzare angro a produselor
cosmetice, a produselor de toaletă, a produselor pentru îngrijirea dinţilor, a săpunurilor şi
detergenţilor; servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro a utilajelor şi consumabilelor agricole; servicii de
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro a florilor (naturale) şi a copacilor;
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii
de vânzare angro a combustibilului; servicii
de vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro a tipăriturilor; servicii de vânzare
cu amănuntul sau servicii de vânzare angro
a hârtiei şi rechizitelor de birou; servicii de
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vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro a articolelor sportive; servicii de
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro a jucăriilor, păpuşilor, maşinilor şi
aparatelor de joc; servicii de vânzare cu
amănuntul sau servicii de vânzare angro a
instrumentelor şi înregistrărilor muzicale; servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii de
vânzare angro a dispozitivelor şi a aparatelor
fotografice şi accesoriilor fotografice; servicii
de vânzare cu amănuntul sau servicii de
vânzare angro a ceasurilor, a ceasurilor de
mână şi a ochelarilor (ochelari de vedere şi
ochelari de protecţie); servicii de vânzare cu
amănuntul sau servicii de vânzare angro a
tutunului şi articolelor pentru fumători; servicii
de vânzare cu amănuntul sau servicii de
vânzare angro a materialelor de construcţii;
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii
de vânzare angro a pietrelor preţioase semiprelucrate şi a imitaţiilor acestora; servicii de
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânzare angro a animalelor de companie; strangerea la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse diverse pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod de
la un magazin universal sau de pe un site
web; managementul fişierelor cu informaţii cu
privire la viaţa zilnică, la publicitate, alte siteuri web, la găsirea prietenilor pe site-uri web,
la partajarea fotografiilor şi la transmiterea
datelor de imagine pentru furnizare în reţele
sociale; administrarea şi managementul serviciilor efectuate într-o reţea globală de calculatoare pentru afacerile de distribuire a
conţinutului cu privire la viaţa zilnică, la publicitate, alte site-uri web, la găsirea prietenilor pe site-uri web, la partajarea fotografiilor
şi la transmiterea datelor de imagine pentru
furnizare în reţele sociale; publicitate în Internet; planificarea afacerilor pentru promovarea vânzărilor de produse sau de servicii
furnizate prin Internet unui partener; servicii
de mediere între utilizatori şi compania care
developează/tipăreşte pentru a permite sistematizarea şi prelucrarea fotografiilor şi a
imaginilor digitale; furnizare de mijloace de
comunicare pentru publicitate; furnizare de
informaţii cu privire la vânzările de produse,
cum ar fi fotografiile şi alte produse; servicii
de comerţ electronic cu privire la servicii de
fotografie; servicii de stocare a datelor de
imagine, toate serviciile menţionate furnizate
în domeniul serviciilor de fotografie on-line;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; fotografie şi furnizare de
informaţii cu privire la fotografie; aranjarea,

MĂRCI
conducerea şi organizarea de seminare cu
privire la fotografie şi furnizarea de informaţii
cu privire la fotografie; aranjarea, conducerea şi organizarea de cursuri de fotografie şi
furnizarea de informaţii cu privire la cursuri
de fotografie; aranjarea, conducerea şi organizarea de evenimente cu privire la fotografie
şi furnizarea de informaţii cu privire la evenimente de fotografie; aranjarea, conducerea
şi organizarea de concursuri de fotografie şi
furnizarea de informaţii cu privire la concursuri de fotografie; închirierea de aparate fotografice şi de piese şi accesorii pentru acestea; aranjarea, conducerea şi organizarea
expoziţiilor de fotografii şi furnizarea de informaţii cu privire expoziţii de fotografie; furnizare de instalaţii pentru expoziţii de fotografie şi furnizarea de informaţii cu privire la
instalaţiile pentru expoziţii de fotografie; servicii de imagistică digitală şi furnizarea de
servicii de imagistică digitală on-line, şi anume servicii de educaţie şi de instruire cu privire la tipărire, fotocopiere, scanare pentru
partajare, memorizare şi stocare de imagini
on-line; fotografie; servicii de educaţie şi de
instruire cu privire la fotografie; servicii de
educaţie şi de instruire cu privire la întreţinerea, repararea şi exploatarea echipamentului
fotografic şi a pieselor şi accesoriilor acestora; servicii de educaţie şi de instruire cu privire la întreţinerea, repararea şi exploatarea
aparatelor şi instrumentelor de măsurare sau
de testare, a părţilor şi accesoriilor acestora;
servicii de educaţie şi de instruire cu privire
la întreţinerea, repararea şi exploatarea aparatelor şi instrumentelor optice, a părţilor şi
accesoriilor acestora; servicii de educaţie şi
de instruire cu privire la întreţinerea, repararea şi exploatarea aparatelor şi sistemelor
de producere a semiconductorilor (inclusiv a
aparatelor de testare a semiconductorilor şi a
altor echipamente periferice), a părţilor şi
accesoriilor acestora; servicii de educaţie şi
de instruire cu privire la întreţinerea, repararea şi exploatarea aparatelor şi sistemelor de
producere a cristalelor lichide (inclusiv a aparatelor de testare a cristalelor lichide şi a
altor echipamente periferice), a părţilor şi
accesoriilor acestora; servicii de educaţie şi
de instruire cu privire la întreţinerea, repararea şi exploatarea dispozitivelor şi aparatelor
de telecomunicaţii şi a părţilor şi accesoriilor
acestora; servicii de educaţie şi de instruire
cu privire la întreţinerea, repararea şi exploatarea dispozitivelor şi aparatelor electronice
şi a părţilor şi accesoriilor acestora; servicii
de educaţie şi de instruire cu privire la între-
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ţinerea, repararea şi exploatarea dispozitivelor şi aparatelor de producere a ochelarilor
de vedere (ochelarilor) şi a părţilor şi accesoriilor acestora; furnizare de publicaţii electronice (nedescărcabile) on-line; organizarea,
conducerea şi ţinerea de seminare, furnizarea de informaţii referitoare la acestea; furnizare de fişiere cu imagini şi de fişiere video
(nedescărcabile) prin Internet; închiriere de
dispozitive şi instrumente optice; închiriere
de dispozitive şi instrumente de măsurare
sau de testare; planificarea, editarea şi producerea de publicaţii; furnizarea de informaţii
privind publicarea de cărţi electronice şi a
cărţilor de fotografii; publicarea cărţilor de
fotografii; publicarea albumelor de fotografii;
servicii de cercetare în fototecă; publicarea
multimedia de reviste cu utilizare de software, fotografii, aparate de fotografiat, artă
grafică şi ilustraţii; servicii de editare postproducţie în domeniul video şi de film; servicii
de informare, consiliere şi consultanţă cu
privire la toate serviciile menţionate.

(210) 033223
(220) 2013.05.30
(730) CUZMENCO Iurie, MD
Str. Komsomolskaia nr. 11,
MD-5500, Rîbniţa, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, roşuînchis, bej.
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

63

MD - BOPI 4/2014
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 01.15.15; 24.09.02; 25.03.11; 27.05.01;
29.01.15.

(210) 033972
(220) 2013.11.06
(730) Spirits International B.V., a company
organized under the Laws of The
Netherlands, LU
3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
Luxembourg, Luxembourg
(540)

TRADEMARKS
luri, servicii de cluburi, de restaurante, aprovizionare cu alimente şi băuturi.
(531) CFE(5) 02.01.20; 03.03.17; 24.07.01; 25.01.15;
25.07.01; 26.01.06; 26.04.07; 26.04.09; 27.05.02;
29.01.15.

(210) 034131
(220) 2013.11.26
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 034132
(220) 2013.11.26
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(591) Culori revendicate: verde-deschis, verdeînchis, auriu, auriu-deschis, auriu-închis, alb,
gri.
(511) NCL(10-2013)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); votcă,
băuturi pe bază de spirt, băuturi pe bază de
votcă şi cocteiluri cu votcă;
43 - servicii de aprovizionare cu alimente şi băuturi, servicii de baruri şi de baruri de coctei-
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(210) 034133
(220) 2013.11.26
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MĂRCI
(210) 034134
(220) 2013.11.26
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 034142
(220) 2013.11.26
(730) INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS., DO
Máximo Gomez Avenue No. 118,
Santo Domingo, Republica Dominicană
(540)

(511) NCL(10-2013)
30 - cafea şi produse de cafea.

(210) 034148
(220) 2013.11.29
(730) SEVITEL-CENTRU S.R.L., MD
Str. Petru Zadnipru nr. 2, ap. 163,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "TAXI".
(511) NCL(10-2013)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
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(210) 034149
(220) 2013.11.29
(730) SEVITEL-CENTRU S.R.L., MD
Str. Petru Zadnipru nr. 2, ap. 163,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "TAXI".
(511) NCL(10-2013)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(210) 034151
(220) 2013.11.29
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 034165
(220) 2013.12.09
(730) STARODUBOV Iurii, MD
Str. Miron Costin nr. 8, ap. 16,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
36 - asigurări;
afaceri
financiare;
monetare; afaceri imobiliare.

afaceri

(531) CFE(5) 26.04.12; 26.04.24; 27.05.10.

65

MD - BOPI 4/2014
(210) 034191
(220) 2013.12.09
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

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

(210) 034192
(220) 2013.12.09
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034199
(220) 2013.12.06
(730) "Aiko Importers" INC, US
1549 Carolina Jasmine Rd. Mount Pleasant,
SC 29464, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(210) 034193
(220) 2013.12.09
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: toate cuvintele, cifrele, cu excepţia
"AMORE FRUTTI" şi a executării grafice
deosebite.
(511) NCL(10-2013)
33 - vinuri.

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

(531) CFE(5) 05.07.14; 05.07.22; 25.01.06; 25.01.10;
25.01.17; 26.01.21; 26.11.14.

(210) 034194
(220) 2013.12.09
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(210) 034203
(220) 2013.12.10
(730) DARON-LUX S.R.L., MD
Str. Varniţa nr. 14/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
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substanţe farmaceutice care acţionează
asupra sistemului nervos central; stimulatori
ai sistemului nervos central; preparate şi
substanţe farmaceutice pentru profilaxia/prevenirea şi tratamentul tulburărilor, dereglărilor şi bolilor psihiatrice şi neurologice; preparate şi substanţe farmaceutice pentru profilaxia/prevenirea şi tratamentul bolii Alzheimer, depresiei, psihozei, anxietăţii, epilepsiei,
sclerozei, porfiriei, bolii Huntington, insomniei, bolii Parkinson, schizofreniei, tulburărilor
bipolare, afecţiunilor oncologice, durerii, alcoolismului şi dependenţei; preparate, substanţe, reagenţi şi agenţi pentru uz diagnostic şi medical.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, cafeniu.
(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 03.01.14; 03.01.19; 08.01.09; 19.01.12;
26.01.15; 27.01.12; 27.05.01; 29.01.14.

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

034205
2013.12.06
2013719614
2013.06.11
RU
H. Lundbeck A/S, DK
Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danemarca

(210) 034210
(220) 2013.12.09
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 034211
(220) 2013.12.09
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(511) NCL(10-2013)
05 - preparate farmaceutice; preparate şi substanţe farmaceutice pentru profilaxia/prevenirea şi tratamentul tulburărilor, dereglărilor şi
bolilor în sistemul nervos central, generate
de sistemul nervos central sau care afectează sistemul nervos central; preparate şi

(210) 034212
(220) 2013.12.09
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

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

TRADEMARKS
(210) 034241
(220) 2013.12.16
(730) BETON SERVICE S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. 1 Mai nr. 23, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034213
(220) 2013.12.09
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

034226
2013.12.10
2548512
2013.06.14
IN
Shulton, Inc., US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - antitranspirante şi deodorante; produse pentru bărbierit, inclusiv creme pentru bărbierit,
loţiuni pentru bărbierit şi geluri pentru bărbierit; produse după bărbierit; parfumuri; produse aromatice; sprayuri pentru corp; săpunuri;
produse pentru spălat mâinile, faţa şi corpul
şi alte produse de curăţare de uz personal;
preparate pentru curăţarea, îngrijirea, tratarea şi înfrumuseţarea pielii, scalpului şi părului.
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(511) NCL(10-2013)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;

MĂRCI
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură;
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;
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 şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-
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fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice,
clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau materialelor plastice); materiale textile fibroase
brute;
23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
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29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă;

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

034250
2013.12.17
2013720749
2013.06.20
RU
Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/Städtle 31,
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein

(540)

31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40 - tratament de materiale;
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;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 02.01.23; 26.11.12; 27.05.07; 27.05.10.
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(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2013)
21 - sticle, articole de sticlărie, recipiente de sticlă
pentru băuturi;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; aperitive fără alcool; ape
care conţin oxid de litiu; apă Seltzer; ape
care conţin bicarbonat de sodiu; ape (băuturi); apă efervescentă; apă minerală (băuturi); ape de masă; cvas (băutură nealcoolică); cocteiluri fără alcool; limonade; lapte de
arahide (băutură nealcoolică); lapte de migdale (băutură); băuturi nealcoolice; băuturi
izotonice; băuturi nealcoolice pe bază de
miere; băuturi nealcoolice din aloe vera; băuturi pe bază de zer; băuturi nealcoolice din
fructe; nectare nealcoolice de fructe cu pulpă; sirop de migdale; bere; bere din ghimbir;
bere din malţ; prafuri pentru prepararea băuturilor efervescente; sarsaparilla (băutură
nealcoolică); siropuri pentru limonadă; siropuri pentru băuturi; smoothies (băuturi pe

MĂRCI
bază de amestecuri din fructe sau legume);
suc de tomate (băutură); cidru fără alcool;
sucuri de legume (băuturi); sucuri de fructe;
preparate pentru fabricarea apelor gazoase;
preparate pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru fabricarea apelor minerale;
preparate pentru fabricarea băuturilor; musturi; must de struguri nefermentat; must de
bere; must de malţ; pastile pentru fabricarea
apelor efervescente; sorbete (băuturi); extracte din fructe fără alcool; extracte din hamei pentru fabricarea berii; esenţe pentru
fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); aperitive;
arac; brandy; vinuri; vin din tescovină de
struguri; whisky; votcă; votcă de anason;
votcă de vişine; gin; digestive (alcooluri şi
lichioruri); cocteiluri; curacao; lichior de anason; lichioruri; băuturi alcoolice amestecate
în prealabil, altele decât cele pe bază de
bere; băuturi alcoolice, cu excepţia berii;
băuturi alcoolice care conţin fructe; băuturi
spirtoase; băuturi distilate; băuturi pe bază
de miere (hidromel); alcool de mentă; bitter
(lichioruri); rom; sake; rachiu de pere; cidru;
alcool din orez; extracte alcoolice; extracte
din fructe cu alcool; esenţe alcoolice.
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(210) 034252
(220) 2013.12.17
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company,
US
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - fungicide destinate agriculturii.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034253
(220) 2013.12.17
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company,
US
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898,
Statele Unite ale Americii
(540)

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.20; 19.07.01; 19.07.23.

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

034251
2013.12.17
00003012847
2013.07.05
GB
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - fungicide destinate agriculturii.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034254
(220) 2013.12.18
(730) DARON-LUX S.R.L., MD
Str. Varniţa nr. 14/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(220) 2013.12.17

(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

34 - ţigări.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(10-2013)
(320) 2013.07.05
34 - ţigarete, tutun, produse de tutun, brichete,
chibrituri, articole pentru fumători;
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(210) 034275
(220) 2013.12.20
(730) Wm. Wrigley Jr. Company, US
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - pastă de dinţi; produse pentru îngrijirea dinţilor; produse de cofetărie pentru scopuri cosmetice, şi anume gumă de mestecat, gumă
de mestecat cu balonaşe, bomboane, caramele de mentă, dropsuri şi drajeuri romboidale pentru curăţarea sau albirea dinţilor;
benzi şi spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); periuţe de dinţi, periuţe de dinţi
electrice; aţă pentru scopuri dentare; articole
pentru curăţarea dinţilor, aparate hidro pentru curăţarea dinţilor şi gingiilor; materiale
pentru perii; articole pentru curăţenie; sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
făină şi preparate făcute din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă; produse de cofetărie, gumă de
mestecat, gumă de mestecat cu balonaşe,
bomboane, caramele de mentă, dropsuri şi
drajeuri romboidale.
(531) CFE(5) 25.05.01; 26.01.04; 26.01.24; 27.01.06;
27.05.01.

(210) 034276
(220) 2013.12.20
(730) Wm. Wrigley Jr. Company, US
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, Statele Unite ale Americii
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TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
făină şi preparate făcute din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă; produse de cofetărie, gumă de mestecat, gumă de mestecat cu balonaşe, bomboane, caramele de mentă, dropsuri şi drajeuri romboidale.
(531) CFE(5) 25.05.01; 26.01.03; 26.02.09.

(210) 034280
(220) 2013.12.24
(730) ALEXEI Serghei, MD
Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
03 - săpunuri; parfumerie,
cosmetice, loţiuni;

uleiuri

esenţiale,

05 - produse veterinare; produse igienice pentru
medicină; substanţe şi alimente dietetice de
uz veterinar; suplimente alimentare pentru
animale, suplimente dietetice pentru animale;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare;

MĂRCI
11 - vase de toaletă, toalete portabile;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase;

MD - BOPI 4/2014
(540)

31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; alimente pentru animale; malţ;

(511) NCL(10-2013)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

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

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

44 - servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru animale.

(210) 034281
(220) 2013.12.24
(730) ALEXEI Serghei, MD
Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
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;
34 - rezerve de gaz pentru brichete; brichete
pentru fumători; cremene;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 034285
(220) 2013.12.23
(730) GELIBERT S.R.L., MD
Str. Bălţi nr. 2a,
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova

(210) 034286
(220) 2013.12.23
(730) GELIBERT S.R.L., MD
Str. Bălţi nr. 2a,
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 034287
(220) 2013.12.23
(730) GELIBERT S.R.L., MD
Str. Bălţi nr. 2A,
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 034300
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 034305
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 034301
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034307
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 034302
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034358
(220) 2013.12.30
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "EURO", "TV".
(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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MĂRCI
(210) 034368
(220) 2013.12.26
(730) STUCALOV Alexandr, MD
Bd. Decebal nr. 23, ap. 135,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
PARINOV Alexandr, MD
Str. Ismail nr. 84, ap. 105,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 02.09.01; 27.03.03; 27.03.15; 27.05.01.

(210) 034370
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

(210) 034372
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 034373
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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(210) 034374
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

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

(210) 034375
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034378
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 034376
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034379
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034377
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 034380
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 4/2014
(511) NCL(10-2013)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

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

(210) 034384
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034425
(220) 2013.12.27
(730) PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 034391
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 034422
(220) 2013.12.27
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 034426
(220) 2013.12.30
(730) TRANGA Andrei, MD
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
43 - servicii prestate de cafenele, baruri, bistrouri,
cofetării, cantine, pizzerii, restaurante.

(210) 034427
(220) 2013.12.30
(730) GUARDANT, INC., a Delaware corporation,
US
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia,
Statele Unite ale Americii
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(540)

(511) NCL(10-2013)
39 - transporturi aeriene de pasageri, poştă şi
mărfuri; servicii de turism; organizarea de
excursii; servicii ale agenţiilor de voiaj; depozitarea poştei şi mărfurilor; transporturi terestre; servicii referitoare la călătorii incluse în
această clasă; prestarea serviciilor de transport de călători şi rezervări pentru călătorii
prin sisteme informaţionale.
(531) CFE(5) 26.02.07; 26.11.12; 26.11.25; 27.01.12.

(210) 034428
(220) 2013.12.30
(730) GUARDANT, INC., a Delaware corporation,
US
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
39 - transporturi aeriene de pasageri, poştă şi
mărfuri; servicii de turism; organizarea de
excursii; servicii ale agenţiilor de voiaj; depozitarea poştei şi mărfurilor; transporturi terestre; servicii referitoare la călătorii incluse în
această clasă; prestarea serviciilor de transport de călători şi rezervări pentru călătorii
prin sisteme informaţionale.

TRADEMARKS
(210) 034431
(220) 2013.12.26
(730) Abbott Point of Care Inc., corporaţie din
Statul Delaware, US
400 College Road East, Princeton,
New Jersey 08540, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - reactivi şi cartuşe de rezervă cu reactivi
utilizaţi la echipamentele de diagnostic medical pentru testele de sânge;
09 - software şi hardware de calculator utilizate
pentru întreţinerea echipamentelor de diagnostic medical; software şi hardware de
calculator utilizate pentru întreţinerea echipamentelor medicale pentru testele de sânge; software şi hardware de calculator utilizate pentru gestiunea datelor în domeniul testelor de sânge; software şi hardware de calculator utilizate pentru gestiunea datelor la
echipamentele de diagnostic medical; software şi hardware de calculator utilizate pentru gestiunea comunicării de date în domeniul diagnosticului medical; software şi hardware de calculator utilizate pentru gestiunea de
la distanţă a echipamentelor de diagnosticare a sângelui; software şi hardware de calculator utilizate pentru monitorizarea de la distanţă a echipamentelor de testare a sângelui;
software şi hardware de calculator utilizate
pentru monitorizarea de la distanţă a echipamentelor de diagnostic medical;
10 - aparate şi instrumente de testare a sângelui
şi sisteme pentru diagnostic medical; cartuşe
de rezervă cu reactivi pentru utilizare în analizoare portabile de sânge;
42 - furnizarea de servicii de întreţinere a echipamentului de diagnostic medical şi software
şi hardware aferente; furnizarea de servicii
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MĂRCI
de întreţinere pentru software utilizat la diagnosticul medical; furnizarea de servicii pentru managementul operaţional al echipamentelor de diagnostic medical; furnizarea de
servicii pentru monitorizarea de la distanţă a
sistemelor medicale de diagnosticare; furnizarea de servicii pentru monitorizarea electronică şi depistarea defecţiunilor la echipamentele de diagnostic medical; furnizarea în
baza reţelei Internet a platformei software
pentru gestiunea datelor, monitorizare şi
analiză în domeniul diagnosticului medical;
software ca serviciu (SAAS) în domeniul
diagnosticului medical; hosting, management, dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor,
software şi web site-urilor referitoare la echipamentele şi sistemele de diagnostic medical; servicii informatice, şi anume gestiunea
de la distanţă a echipamentelor de diagnosticare medicală; servicii informatice, şi anume gestiunea de la distanţă a sistemelor
medicale de diagnosticare; servicii informatice, şi anume monitorizarea şi raportarea cu
privire la funcţionarea şi defecţiunile echipamentelor de diagnosticare medicală; asigurarea mediului interactiv de reţea, care include
tehnologia ce permite utilizatorilor să facă
schimb de date în domeniul diagnosticului
medical; furnizarea pentru utilizare temporară de software nedescărcabile şi aplicaţii
pen-tru monitorizarea echipamentelor de diagnostic medical şi pentru gestiunea datelor
obţinute de la acestea.

MD - BOPI 4/2014
(511) NCL(10-2014)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 24.15.15; 26.03.01; 26.04.18; 26.11.08;
27.05.24; 28.05.00.

(210) 034436
(220) 2014.01.02
(730) POWER ROOT (M) SDN BHD, MY
NO. 1, JALAN SRI PLENTONG, TAMAN
PERINDUSTRIAN SRI PLENTONG, 81750
MASAI, JOHOR, MALAYSIA
(540)

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.13.25.

(210) 034433
(220) 2014.01.02
(730) SOT CAPITAL S.R.L., MD
Str-la Burebista nr. 3,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
30 - înlocuitori de cafea; ciocolată; cafea; boabe
de cafea; băuturi pe bază de cafea; produse
din cafea; ceai aromat (altul decât pentru uz
medicinal); ceaiuri din plante; ceai; ceai în
pliculeţe (nemedicinal); băuturi pe bază de
ceai (altul decât pentru uz medicinal); malţ
alimentar pentru băuturi; ceai instant.
(531) CFE(5) 01.01.03; 26.01.20; 26.11.08; 27.05.10;
27.05.11.

(210) 034437
(220) 2014.01.02
(730) POWER ROOT (M) SDN BHD, MY
NO. 1, JALAN SRI PLENTONG, TAMAN
PERINDUSTRIAN SRI PLENTONG, 81750
MASAI, JOHOR, MALAYSIA
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(540)

(511) NCL(10-2014)
30 - înlocuitori de cafea; cafea; boabe de cafea;
băuturi pe bază de cafea; produse din cafea;
malţ alimentar pentru băuturi.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2014)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.14; 26.01.20; 27.05.07.

(210) 034438
(220) 2014.01.02
(730) POWER ROOT (M) SDN BHD, MY
NO. 1, JALAN SRI PLENTONG, TAMAN
PERINDUSTRIAN SRI PLENTONG, 81750
MASAI, JOHOR, MALAYSIA
(540)

(511) NCL(10-2014)
30 - înlocuitori de cafea; ciocolată; cafea; boabe
de cafea; băuturi pe bază de cafea; produse
din cafea; ceai aromat (altul decât cel pentru
uz medicinal); ceaiuri din plante; ceai; ceai în
pliculeţe (nemedicinal); băuturi pe bază de
ceai (altul decât cel pentru uz medicinal);
malţ alimentar pentru băuturi; ceai instant.
(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.14; 26.01.20; 27.05.07.

(210) 034447
(220) 2014.01.03
(730) STUCALOV Alexandr, MD
Bd. Decebal nr. 23, ap. 135,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
PARINOV Alexandr, MD
Str. Ismail nr. 84, ap. 105,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 034448
(220) 2014.01.06
(730) OLX B.V., NL
Taurusavenue 105, 2132 LS, Hoofddorp,
Olanda
(540)

(591) Culori revendicate: violet, verde, portocaliu.
(511) NCL(10-2014)
09 - aparate şi instrumente pentru fotografie, cinematografie şi optică; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, difuzarea, recepţia, stocarea, afişarea sau reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor; calculatoare, programe de calculatoare, software, microscheme pentru calculatoare, aparate şi instrumente pentru codarea şi decodarea semnalelor electrice; instalaţii de monitorizare de la distanţă; smart carduri; carduri
codificate; antene; antene de satelit; cabluri;
fibre optice; comutatoare; adaptoare; conectoare; fişe; aparate de racord şi prize de reţea; cutii de joncţiune; casete, discuri acustice şi cartuşe toate conţinând sau destinate
pentru înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme cinematografice pregătite pentru
demonstrare; înregistrări audio şi/sau video;
dispozitive de comunicare multimedia, înre-

MĂRCI
gistrare, transmitere, difuzare, stocare, afişare, recepţie şi reproducere, echipamente de
prelucrare a datelor; software şi aparatură şi
instrumente pentru utilizare la conexiunea de
Internet; publicaţii electronice; piese (şi accesorii) pentru toate produsele menţionate
anterior;
35 - oferirea spre vânzare şi vânzarea de produse în comerţul cu amănuntul şi angro; servicii
de publicitate, promovare şi servicii de agenţie; închiriere de spaţii publicitare; servicii de
management al afacerilor; servicii de contabilitate, consiliere, consultanţă şi informare,
toate referitoare la afaceri şi management în
afaceri; servicii de studiere a pieţei; servicii
de facturare; servicii de publicitate şi marketing; consultaţii referitoare la abonare şi servicii de abonament; servicii de informare,
consultanţă şi management; organizarea şi
conducerea de târguri şi expoziţii; diseminarea de publicitate şi acţiuni de promovare;
toate serviciile din această clasă cu privire la
sau în legătură cu Internetul sau furnizate
on-line de pe Internet; furnizarea şi diseminarea de informaţii referitoare la toate serviciile
menţionate mai sus;

MD - BOPI 4/2014
web; găzduirea site-urilor web ale terţilor;
toate serviciile din această clasă referitoare
la sau în legătură cu Internetul sau furnizate
on-line de pe Internet; servicii de informare
incluse în această clasă.
(531) CFE(5) 27.05.17; 29.01.13.

(210) 034449
(220) 2014.01.06
(730) OLX B.V., NL
Taurusavenue 105, 2132 LS, Hoofddorp,
Olanda
(540)

38 - servicii de mesagerie vocală, comunicare de
date, sunet şi imagine; servicii de comunicare multimedia; servicii de telecomunicaţii;
servicii de difuzare prin radio, televiziune,
satelit şi cablu; servicii de agenţie de ştiri;
transmisie, furnizare şi afişare de informaţii
în scopuri de afaceri sau personale din baze
de date stocate pe calculator; difuzare de
prezentaţii şi evenimente live; arendare, închiriere şi leasing de aparate şi instrumente
de comunicare; servicii de abonare referitoare la difuzarea prin televiziune şi Internet;
furnizarea de site-uri web; furnizarea de acces şi timp de acces în leasing la baze de
date pe calculator; toate serviciile din această clasă cu privire la sau în legătură cu Internetul sau furnizate on-line de pe Internet;
furnizarea şi diseminarea de informaţii referitoare la toate serviciile menţionate mai sus;

(511) NCL(10-2014)
09 - aparate şi instrumente pentru fotografie, cinematografie şi optică; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, difuzarea, recepţia, stocarea, afişarea sau reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor; calculatoare, programe de calculatoare, software, microscheme pentru calculatoare, aparate şi instrumente pentru codarea şi decodarea semnalelor electrice; instalaţii de monitorizare de la distanţă; smart carduri; carduri
codificate; antene; antene de satelit; cabluri;
fibre optice; comutatoare; adaptoare; conectoare; fişe; aparate de racord şi prize de reţea; cutii de joncţiune; casete, discuri acustice şi cartuşe toate conţinând sau destinate
pentru înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme cinematografice pregătite pentru
demonstrare; înregistrări audio şi/sau video;
dispozitive de comunicare multimedia, înregistrare, transmitere, difuzare, stocare, afişare, recepţie şi reproducere, echipamente de
prelucrare a datelor; software şi aparatură şi
instrumente pentru utilizare la conexiunea de
Internet; publicaţii electronice; piese (şi accesorii) pentru toate produsele menţionate
anterior;

42 - închiriere de calculatoare; instalarea şi
mentenanţa software de calculator; servicii
de programare şi design de calculator; toate
serviciile din această clasă referitoare la calculatoare, aparate şi echipamente pentru calculatoare, programare şi design de calculator; servicii de design, grafică şi de scriere la
comandă pentru compilarea de site-uri web
în Internet; crearea şi mentenanţa site-urilor

35 - oferirea spre vânzare şi vânzarea de produse în comerţul cu amănuntul şi angro; servicii
de publicitate, promovare şi servicii de agenţie; închiriere de spaţii publicitare; servicii de
management al afacerilor; servicii de contabilitate, consiliere, consultanţă şi informare,
toate referitoare la afaceri şi management în
afaceri; servicii de studiere a pieţei; servicii
de facturare; servicii de publicitate şi marke-

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
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ting; consultaţii referitoare la abonare şi servicii de abonament; servicii de informare,
consultanţă şi management; organizarea şi
conducerea de târguri şi expoziţii; diseminarea de publicitate şi acţiuni de promovare;
toate serviciile din această clasă cu privire la
sau în legătură cu Internetul sau furnizate
on-line de pe Internet; furnizarea şi diseminarea de informaţii referitoare la toate serviciile
menţionate mai sus;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - servicii de mesagerie vocală, comunicare de
date, sunet şi imagine; servicii de comunicare multimedia; servicii de telecomunicaţii;
servicii de difuzare prin radio, televiziune,
satelit şi cablu; servicii de agenţie de ştiri;
transmisie, furnizare şi afişare de informaţii
în scopuri de afaceri sau personale din baze
de date stocate pe calculator; difuzare de
prezentaţii şi evenimente live; arendare, închiriere şi leasing de aparate şi instrumente
de comunicare; servicii de abonare referitoare la difuzarea prin televiziune şi Internet;
furnizarea de site-uri web; furnizarea de acces şi timp de acces în leasing la baze de
date pe calculator; toate serviciile din această clasă cu privire la sau în legătură cu
Internetul sau furnizate on-line de pe Internet;
furnizarea şi diseminarea de informaţii referitoare la toate serviciile menţionate mai sus;
42 - închiriere de calculatoare; instalarea şi
mentenanţa software de calculator; servicii
de programare şi design de calculator; toate
serviciile din această clasă referitoare la calculatoare, aparate şi echipamente pentru
calculatoare, programare şi design de calculator; servicii de design, grafică şi de scriere
la comandă pentru compilarea de site-uri
web în Internet; crearea şi mentenanţa siteurilor web; găzduirea site-urilor web ale terţilor; toate serviciile din această clasă referitoare la sau în legătură cu Internetul sau
furnizate on-line de pe Internet; servicii de
informare incluse în această clasă.

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, alb, gri-închis,
gri-deschis.
(511) NCL(10-2014)
12 - anvelope şi pneuri pentru vehicule.
(531) CFE(5) 16.01.16; 18.01.21; 24.17.12; 26.04.18;
27.05.12; 29.01.14.

(210) 034458
(220) 2014.01.10
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice de uz uman.

(210) 034459
(220) 2014.01.10
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice de uz uman.
(210) 034456
(220) 2014.01.09
(730) The Goodyear Tire & Rubber Company,
US
200 Innovation Way, 44316 Akron, Ohio,
Statele Unite ale Americii
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(210) 034460
(220) 2013.12.30
(730) DRON Ion, MD
Str. Independenţei nr. 2, ap. 34,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

MD - BOPI 4/2014
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - căşti, căşti telefonice, difuzoare, boxe audio,
cabluri audio, boxe audio pentru maşini, playere media pentru automobile, playere audio
digitale pentru automobile, telefoane mobile,
laptopuri;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.

(531) CFE(5) 02.07.12; 27.05.01; 27.05.10.

(210) 034474
(220) 2014.01.14
(730) Beats Electronics, LLC, US
1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa
Monica, CA 90404, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 034476
(220) 2014.01.14
(730) Beats Electronics, LLC, US
1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa
Monica, CA 90404, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - căşti, căşti telefonice, difuzoare, boxe audio,
cabluri audio, boxe audio pentru maşini, playere media pentru automobile, playere audio
digitale pentru automobile, telefoane mobile,
laptopuri;
(511) NCL(10-2014)
09 - căşti, căşti telefonice, difuzoare, boxe audio,
cabluri audio, boxe audio pentru maşini, playere media pentru automobile, playere audio
digitale pentru automobile, telefoane mobile,
laptopuri;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.13.25; 27.01.06; 27.05.21.

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

(210) 034487
(220) 2014.01.17
(730) TOMAI-VINEX S.A., societate comercială,
MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

(210) 034475
(220) 2014.01.14
(730) Beats Electronics, LLC, US
1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa
Monica, CA 90404, Statele Unite ale Americii
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(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "MOLDOVA", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

TRADEMARKS
cletă; greutăţi de echilibrare pentru roţi de
vehicule; frâne pentru vehicule; frâne pentru
biciclete; schimbătoare de viteză pentru biciclete; şei pentru biciclete; scaune pentru
biciclete; lanţuri pentru biciclete; coşuri de
biciclete pentru butelii de apă; coşuri adaptate pentru biciclete; dispozitive antifurt pentru
vehicule; brichete electrice pentru vehicule
terestre; huse profilate sau montate pentru
scaune de automobile; huse pentru volane
de vehicule; automobile; automobile electrice; biciclete; biciclete electrice; motociclete;
motociclete electrice; vehicule de teren (de
câmp); bărci; aeronave; motostivuitoare;
scutere de apă; cărucioare electrice pentru
transportarea jucătorilor de golf; motoare
pentru vehicule terestre; cărucioare pentru
copii; curele de transmisii pentru vehicule
terestre; cutii de viteze pentru vehicule terestre; oglinzi retrovizoare pentru automobile;
scaune de vehicule de siguranţă pentru sugari şi copii; cărucioare; apărători de noroi
pentru automobile, motociclete şi biciclete;
scaune cu rotile; cărucioare de invalid; ştergătoare de parbriz; ghidoane pentru biciclete;
arbori pentru vehicule terestre; cărucioare
pentru cumpărături; părţi şi accesorii pentru
toate produsele sus-menţionate.

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 19.01.07; 26.01.04;
26.01.18; 27.01.12; 27.05.02; 27.05.17.

(210) 034494
(220) 2014.01.15
(730) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD., TW
NO. 215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS’O
VILLAGE, TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN,
TAIWAN, R.O.C., TAIWAN
(540)

(511) NCL(10-2014)
12 - anvelope, pneuri; tuburi de anvelope pentru
vehicule; camere de aer pentru anvelope de
vehicule; supape de anvelope pentru anvelope de vehicule; dispozitive de umflare a
anvelopelor; plasturi pentru repararea anvelopelor; garnituri de anvelope; capace de
reşapare a anvelopelor; capace pentru anvelope de rezervă; roţi de vehicule; roţi de bici-
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(210) 034497
(220) 2014.01.17
(730) COMAN Olga, MD
Str. Ion Neculce nr. 57, ap. 22,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate
de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri,
magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.10.

MĂRCI
(210) 034499
(220) 2014.01.16
(730) National Biscuits & Confectionery Co.
Ltd., SA
Jeddah, Industrial Area - Fourth Phase, P.O.
Box 8680, Jeddah 21492, Arabia Saudită
(540)

MD - BOPI 4/2014
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 27.05.12; 27.05.21.

(210) 034517
(220) 2014.01.20
(730) AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A., MD
Str. Burebista nr. 3,
MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: alb, roşu de diferite nuanţe, galben.
(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; dulceţuri, jeleuri; alimente conservate,
chipsuri şi cartofi prăjiţi; frişcă (produse lactate), lapte şi lapte concentrat, lapte şi alte
produse lactate; ouă; uleiuri şi grăsimi comestibile; conserve şi murături, cuprinse în
clasa 29;
30 - cafea şi ceai, cacao, zahăr, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, biscuiţi, torturi, produse
de patiserie şi cofetărie, paste; îngheţată,
miere, melasă; drojdie, praf de copt, sare,
muştar, piper, oţet, sosuri, mirodenii şi
condimente; orez; gheaţă; sosuri de roşii,
sosuri de ketchup, sosuri de carne; porumb
prăjit şi pop-corn cuprinse în clasa 30.

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

(210) 034520
(220) 2014.01.21
(730) DRAGAN Gheorghe, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti,
Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 25.01.25; 26.11.21; 27.05.11; 28.01.00;
29.01.13.

(210) 034516
(220) 2014.01.21
(730) TRESMUS-GRUP S.R.L., MD
Str-la Poştei nr. 9/1,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 034531
(220) 2014.01.22
(730) SÎLI Sergiu Gheorghe, MD
Str. Doina nr. 46,
MD-6812, Băcioi, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb.
(511) NCL(10-2014)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 18.01.09; 18.01.23; 26.11.13; 26.11.21;
29.01.13.

(210) 034536
(220) 2014.01.23
(730) DUCA Petru, MD
Str. Luceafărul nr. 5, ap. 39,
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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TRADEMARKS
(511) NCL(10-2014)
35 - intermedierea serviciilor de telecomunicaţii,
intermedierea abonamentelor de ziar, administrarea comercială pentru licenţe de produse şi servicii pentru terţi, managementul afacerilor pentru hoteluri, asistenţă în managementul afacerilor, investigaţii de afaceri, managementul afacerilor pentru artişti, consultanţă pentru organizarea afacerilor, consultanţă pentru managementul afacerilor, date
referitoare la afaceri, expertiza în afaceri,
îndrumări în organizarea şi conducerea afacerilor, informaţii despre afaceri, investigaţii
pentru afaceri, servicii de relocaţiune pentru
afaceri, estimări referitoare la afaceri comerciale, afişaj, agenţii de import-export, agenţii
de informare comercială, agenţii de publicitate, asistenţă în conducerea afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor, servicii de
audit, închirieri de echipamente şi aparatură
de birou, birouri de plasare, căutare de informaţii în fişiere informatice pentru terţi,
căutare de sponsorizare financiară, cercetarea afacerilor, prelucrarea administrativă
pentru cereri de mărfuri, asistenţă în conducerea întreprinderilor industriale sau comerciale, compilarea statisticilor, transcriere de
comunicări, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, servicii de consiliere pentru managementul afacerilor, sprijin în conducerea
întreprinderilor comerciale sau industriale,
sprijin în conducerea afacerilor, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în
domeniul managementului personalului, consultanţă profesională în afaceri, contabilitate,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori, dactilografiere, aranjarea vitrinelor, distribuire de eşantioane, difuzare de
anunţuri publicitare, distribuirea materialelor
publicitare, evaluări ale afacerilor, estimarea
lemnului în picioare, estimarea în domeniul
lânăriei, expertize în afaceri, întocmire de
extrase de conturi, facturare, întocmire de
declaraţii fiscale, compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
managementul fişierelor computerizate, reproducere prin heliografie, închirierea de automate de vânzare, închiriere de aparate de
fotocopiere, închirierea spaţiilor publicitare,
agenţii de informare comercială, intermedieri,
căutări de date în fişiere de computer, investigaţii de afaceri, administrare comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor pentru alte
companii, licitaţii, sondaje de opinie, organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, paginare în scopuri publicitare,

MĂRCI
testare psihologică pentru selectarea personalului, prelucrarea administrativă a ordinelor
de comandă, pregătirea taxelor, servicii de
comparare a preţurilor, analiza preţului de
cost, prognoze economice, prezentare de
produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terţi, publicarea textelor publicitare, relaţii
publice, difuzare de anunţuri publicitare, închiriere de material publicitar, închirierea
spaţiilor publicitare, pregătirea de texte publicitare, reactualizarea documentaţiei publicitare,
publicitate radio, publicitate televizată, relaţii
publice, servicii de secretariat, întocmirea
statelor de plată, stenografie, studiul pieţei.
(531) CFE(5) 02.09.15; 26.01.14; 27.01.12.

(210) 034537
(220) 2014.01.23
(730) DUCA Petru, MD
Str. Luceafărul nr. 5, ap. 39,
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
41 - servicii de procesare de imagini digitale, formare practică (demonstraţii), raportare fotografică, fotografie, fotoreportaje, furnizarea
de publicaţii electronice nedescărcabile, exploatarea sălilor de jocuri, organizarea expoziţiilor în scopuri culturale sau educative,
producţie de film, divertisment televizat, dresajul animalelor, servicii de discotecă, distracţii, cronometrarea evenimentelor sportive,
educaţie fizică, cursuri de corespondenţă,
jocuri de noroc, circuri, închirierea de filme
cinematografice, închirierea proiectoarelor şi

MD - BOPI 4/2014
accesoriilor de film, servicii de club (amuzament sau educaţie), cluburi de noapte, servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitness), campinguri de perfecţionare sportivă
(stagii), servicii de campinguri de vacanţă
(distracţii), publicarea şi împrumutul cărţilor,
servicii de animatori, academii (educaţie),
servicii de agenţii de bilete (divertisment),
modelare pentru artişti, învăţământ prin corespondenţă, exploatarea terenurilor de golf,
servicii de jocuri furnizate on-line de la o reţea computerizată, operarea loteriilor, microeditare, microfilmare, săli de concerte, servicii de orchestră, organizarea de baluri,
organizarea de competiţii sportive, organizarea concursurilor de frumuseţe, organizarea
concursurilor educaţionale sau de divertisment, organizarea expoziţiilor în scop cultural
sau educaţional, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), organizarea şi susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea congreselor, organizarea şi susţinerea seminarelor, organizarea şi susţinerea simpozioanelor, workshop-uri, organizarea şi susţinerea
concertelor, parcuri de amuzament, distracţii,
perfecţionarea sportivă, planificarea de recepţii, postsincronizare, producţie de film,
producerea filmelor pe casetă video, montaj
de programe radio şi de televiziune, proiecţii
de filme cinematografice, redactarea de scenarii, redactarea de texte, servicii prestate
de reporteri de ştiri, reprezentanţi teatrali,
internat şcolar, închirierea de decoruri pentru
spectacole, închirierea stadioanelor, închirierea terenurilor de tenis, închirierea echipamentului audio, închirierea dispozitivelor de
iluminat pentru decoruri de teatru sau studiouri de televiziune, servicii de înregistrare în
studiouri, studiouri de cinema, reprezentaţii
teatrale, închirierea de decoruri pentru teatru,
divertisment televizat, închiriere de posturi
radio şi televiziune, traducere, servicii asigurate de grădinile zoologice.
(531) CFE(5) 05.07.08; 17.02.01; 26.03.04; 26.13.25;
27.01.05; 27.05.12.

(210) 034540
(220) 2014.01.27
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A",
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
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TRADEMARKS

(540)

(210) 034562
(220) 2014.01.27
(730) AbbVie Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
1 N. Waukegan Road, North Chicago,
IL 60064, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ''CLASIC'', cu excepţia executării
grafice deosebite.
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2014)
33 - votcă.

(511) NCL(10-2014)
05 - surfactanţi pulmonari.

(531) CFE(5) 05.07.02; 19.07.01; 19.07.09; 19.07.23;
25.01.25; 27.05.01.

(531) CFE(5) 03.13.01; 26.01.06.

(210) 034572
(220) 2014.01.27
(730) IACUB Alvisa, MD
Str. Dacia nr. 5,
MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova
(540)

(210) 034558
(220) 2014.01.24
(730) MUNTEANU Andrei, MD
Str. A. Tupolev nr. 3,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu, albastru,
galben, verde.
(511) NCL(10-2014)
19 - ferestre, uşi din plastic şi lemn.
(531) CFE(5) 01.07.06; 01.15.23; 05.05.20; 26.02.05;
26.11.12; 26.11.21; 27.05.10; 29.01.15.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Karaoke", "&", "pub", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 16.01.13; 25.03.13;
25.05.02; 27.05.01.

MĂRCI
(210) 034578
(220) 2014.01.27
(730) The Armor All/STP Products Company,
corporaţie din statul Delaware, US
44 Old Ridgebury Road, Danbury,
Connecticut 06810, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 4/2014
(210) 034586
(220) 2014.01.31
(730) MOSIN Igor, MD
Str. Bulgară nr. 70, ap. 27,
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
(511) NCL(10-2014)
01 - compuşi aditivi pentru uleiuri şi carburanţi de
automobil, precum şi pentru epurarea gazelor; produse cu destinaţie multiplă pentru
protecţia şi conservarea suprafeţelor din piele, cauciuc, vinil, plastic, material textil, lemn,
ceramică, piatră, a suprafeţelor vopsite şi din
metal ale automobilelor; vopsele, materiale
pentru colorare şi vopsire; dispozitive şi mijloace pentru curăţare de uz industrial;
02 - produse pentru protecţia suprafeţelor automobilelor, şi anume a suprafeţelor din piele,
cauciuc, vinil, plastic, material textil, lemn,
ceramică, piatră, a suprafeţelor vopsite şi din
metal; vopsele, materiale pentru colorare şi
vopsire; preparate anticorosive;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034587
(220) 2014.01.31
(730) MOSIN Igor, MD
Str. Bulgară nr. 70, ap. 27,
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova
(540)

03 - preparate pentru curăţare şi lustruire.
(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.02; 02.01.04; 23.05.01;
23.05.05; 26.01.14; 27.05.01.

(210) 034583
(220) 2014.01.29
(730) Parmigiani Fleurier S.A., CH
11, Rue du Temple, CH-2114 Fleurier,
Elveţia
(540)

(511) NCL(10-2014)
14 - bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 034598
(220) 2014.02.05
(730) The Gillette Company, US
One Gillette Park Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
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TRADEMARKS

(540)

(540)

(511) NCL(10-2014)
08 - lame de ras vândute ca parte componentă
integrantă a unui cartuş de ras.

(511) NCL(10-2014)
08 - lame de ras de unică folosinţă.

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

034600
2014.02.03
86/038915; 86/039384
2013.08.15
US
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under
the laws of the State of Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite
ale Americii

(210) 034626
(220) 2014.01.29
(730) ŞIŞ Mihail, MD
MD-5633, Pociumbeni, Rîşcani,
Republica Moldova
(540)

(540)

(511) NCL(10-2014)
12 - vehicule terestre cu motor, şi anume automobile, vehicule sportiv-utilitare, camioane,
furgonete, motoare şi piese structurale pentru acestea;
37 - servicii de întreţinere şi reparaţii pentru vehiculele cu motor.

(591) Culori revendicate: alb, roşu, verde, negru,
galben.
(511) NCL(10-2014)
30 - pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

(531) CFE(5) 15.01.17; 25.07.03; 26.13.25.

(531) CFE(5) 05.07.02; 07.01.01; 08.01.01; 25.01.15;
25.07.01; 26.01.05; 27.01.12; 28.05.00; 29.01.15.

(210) 034624
(220) 2014.02.07
(730) THE GILLETTE COMPANY, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii

(210) 034628
(220) 2014.02.10
(730) ROŞCA Vladimir, MD
MD-6813, Costeşti, Ialoveni,
Republica Moldova
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MĂRCI
(540)

MD - BOPI 4/2014
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(591) Culori revendicate: albastru, galben.
(511) NCL(10-2014)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 034638
(220) 2014.02.11
(730) Google Inc., US
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, Statele Unite ale Americii
(540)

(531) CFE(5) 01.03.02; 05.01.12; 07.01.09; 07.01.11;
27.05.01; 29.01.12.

(210) 034637
(220) 2014.02.11
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; 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 şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;

(511) NCL(10-2014)
35 - furnizare de schimburi on-line şi de licitaţii
on-line pentru cumpărarea sau vânzarea de
publicitate; servicii de publicitate pentru
cumpărătorii şi vânzătorii respectivi (corespunzători) de publicitate, pentru urmărirea
eficienţei publicităţii, pentru gestionarea, distribuirea şi lansarea publicităţii, pentru analiza datelor de publicitate, de raportare a datelor de publicitate, precum şi pentru optimizarea eficienţei publicităţii; publicitatea şi marketingul serviciilor de consultanţă; servicii de
informaţii comerciale, şi anume managementul publicităţii prin furnizare de rapoarte, publicitate direcţionată şi managementul publicităţii stocate în formă electronică; consultanţă în domeniul publicităţii cu suporturi digitale;
42 - servicii de calculator, şi anume furnizarea de
servicii de aplicaţii (ASP) cu software pentru
administrarea schimburilor on-line şi licitaţiilor on-line pentru cumpărarea şi vânzarea de
publicitate, a cumpărătorilor şi vânzătorilor
respectivi (corespunzători) de publicitate, de
urmărire a eficienţei publicităţii, de gestionare,
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distribuire şi lansare de publicitate, de analiză a datelor de publicitate, de raportare a datelor de publicitate, precum şi de optimizare
a performanţelor de publicitate; servicii de
calculator pentru cumpărarea on-line a spaţiului publicitar.

(210) 034639
(220) 2014.02.13
(730) MOSTORG S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 134, c/p 142,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 034641
(220) 2014.02.13
(730) BULAN Ivan, MD
Str. Tudor Vladimirescu nr. 1/4, ap. 56,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

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

(210) 034643
(220) 2014.02.14
(730) REAZANOVA Elena, MD
Str. Miron Costin nr. 11, bloc 3, ap. 24,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 034640
(220) 2014.02.12
(730) The Gillette Company, US
One Gillette Park Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
08 - aparate de ras şi lame de ras; distribuitoare,
casete, suporturi şi cartuşe, toate proiectate
special pentru lame de ras şi conţinând lame
de ras; piese şi accesorii pentru toate produsele sus-menţionate.
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(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

MĂRCI
(210) 034644
(220) 2014.02.14
(730) REAZANOVA Elena, MD
Str. Miron Costin nr. 11, bloc 3, ap. 24,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

MD - BOPI 4/2014
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034646
(220) 2014.02.17
(730) ROGOB S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13,
MD-2089, Ciorescu, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

(210) 034645
(220) 2014.02.14
(730) REAZANOVA Elena, MD
Str. Miron Costin nr. 11, bloc 3, ap. 24,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peste, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de

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

(210) 034647
(220) 2014.02.17
(730) ROGOB S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, MD-2089,
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(210) 034648
(220) 2014.02.17
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Crinilor nr. 5, MD-4829,
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "TAXI", "LAND", "14144", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: galben, negru, alb.
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 25.07.01; 25.07.04; 26.04.02; 26.04.09;
27.05.17; 27.05.22; 29.01.13.

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice
de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare;
fungicide, erbicide.

(210) 034651
(220) 2014.02.14
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034649
(220) 2014.02.17
(730) MONDITRANS INTERNATIONAL S.R.L.,
MD
Str. Alba-Iulia nr. 194/2, ap. (of.) 13,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
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pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
(531) CFE(5) 02.03.01; 22.05.03; 26.04.14; 27.05.01.

MD - BOPI 4/2014
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "МОЛДАВСКАЯ", "MOLDAVIAN",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.01.02; 06.07.25; 06.19.01; 25.01.15;
27.05.11; 28.05.00.

(210) 034652
(220) 2014.02.14
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "MOLDAWSKA".
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 034653
(220) 2014.02.14
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(210) 034654
(220) 2014.02.14
(730) MONCLER S.P.A., IT
Via Stendhal, 47, I-20144 MILANO, Italia
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - produse de parfumerie; apă de colonie; deodorante; tămâie; preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului; săculeţe pentru parfumarea lenjeriei; uleiuri esenţiale pentru uz
personal; henna (vopsea cosmetică); fard de
pleoape; creioane de uz cosmetic; fond de
ten; pudre pentru faţă; pudră de talc; farduri
pentru obraz şi buze; rujuri de buze; rimeluri;
produse de protecţie solară; ojă pentru unghii; măşti de frumuseţe; produse exfoliante
pentru ten; creme pentru faţă; creme pentru
corp; creme cosmetice; preparate cosmetice
pentru slăbire; creme anticelulitice (de uz
cosmetic); fixative pentru păr; loţiuni pentru
păr; produse pentru îndepărtarea coloranţilor
din păr; coloranţi pentru păr; vopsele pentru
păr; produse pentru clătirea părului; decoloranţi pentru păr; balsamuri pentru păr; produse pentru hidratarea părului; preparate
pentru ondularea părului; spumă şi geluri
pentru aranjarea părului; produse pentru
depilat; săpunuri pentru mâini; săpunuri; săpunuri pentru faţă; creme pentru curăţarea
pielii; loţiuni pentru curăţarea pielii; geluri
pentru duş; spumant pentru baie; uleiuri pentru baie; perle pentru baie; săruri pentru baie
nemedicinale; loţiuni pentru corp; balsamuri
pentru ras; creme pentru ras; săpunuri pentru ras; loţiuni după ras; şampoane; apă de
gură nemedicinală; produse pentru îngrijirea
dinţilor; apret; săpunuri pentru rufe; substanţe pentru îndepărtarea petelor; preparate
pentru curăţare; produse pentru îndepărtarea
ruginii; şampoane pentru covoare; şerveţele
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impregnate pentru lustruit; şmirghel; piatră
ponce; pudre de lustruire; cremă pentru pantofi; ceară pentru pantofi; creme pentru articole din piele; preparate pentru albirea articolelor din piele.

(210) 034655
(220) 2014.02.17
(730) BURLACU Dumitru, MD
MD-3532, Ivancea, Orhei,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 034660
(220) 2014.02.19
(730) TARAI Snejana, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 21, bloc 1, ap. 147,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: violet, verde, alb,
albastru-închis.
(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.03.15; 05.07.08; 05.07.09; 25.01.06;
27.01.12; 27.05.24; 29.01.14.

(210) 034663
(220) 2014.02.14
(730) FERALMOD S.R.L., MD
Str. Arborilor nr. 17/2,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®", cu excepţia executării grafice
deosebite.
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comercializarea produselor şi tot ce ţine de
domeniul promovării şi comercializării imobilului;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 034666
(220) 2014.02.19
(730) EDIGAREAN Samvel, MD
Str. Oanţa nr. 10, MD-3721,
Lozova, Străşeni, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "fabulous desserts", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: violet, albastru-închis,
albastru-deschis, alb, verde.
(511) NCL(10-2014)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.13.01; 25.01.10; 25.01.25; 27.05.01;
29.01.15.

(210) 034665
(220) 2014.02.20
(730) EUROVALCONS S.R.L., MD
Str. Valea Apelor nr. 15,
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 10.03.13; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 034667
(220) 2014.02.19
(730) Millennium Pharmaceuticals, Inc., US
40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, Statele Unite ale Americii

97

MD - BOPI 4/2014
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice pentru tratamentul
afecţiunilor şi disfuncţiilor hepatice, afecţiunilor şi tulburărilor autoimune, afecţiunilor şi
tulburărilor virale şi tulburărilor de respingere
a transplantului de organ; preparate farmaceutice pentru tratamentul bolilor şi disfuncţiilor gastrointestinale.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 034668
(220) 2014.02.19
(730) MAURO SEBASTIANO, MD
Piaţa Veche nr. 10, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, verde, alb, roşu.
(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; uleiuri
esenţiale; cosmetice.
(531) CFE(5) 02.03.23; 03.07.17; 25.01.25; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.22.

(210) 034682
(220) 2014.02.20
(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)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.14.
(511) NCL(10-2014)
05 - preparate farmaceutice de uz uman.
(531) CFE(5) 28.05.00.
(210) 034674
(220) 2014.02.20
(730) URSU Constantin, MD
Str. Paris nr. 9, bloc 1,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 034687
(220) 2014.02.25
(730) SANRAIS S.R.L., MD
Str. pictor Mihai Grecu nr. 3,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 4/2014
(210) 034689
(220) 2014.02.21
(730) BERDAN Diana, MD
Str. Ion Pelivan nr. 30, bloc 5, ap. 35,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(210) 034688
(220) 2014.02.24
(730) Clubul de Hochei pe Gheaţă PLATINA,
asociaţie obştească, MD
Calea Ieşilor nr. 5,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 25.05.01; 26.11.01; 26.11.07; 27.05.01.

(210) 034690
(220) 2014.02.21
(730) HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO
LTDA, BR
Av. Santos Dumont, 1100, Roça Grande,
Colombo, PR, Brazilia
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - preparate farmaceutice, inclusiv ierburi medicinale, plante medicinale pentru tratamentul
herpesului.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "CHIŞINĂU", "HOCKEY CLUB", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: oranj, oranj-închis, negru,
alb, gri.
(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 034692
(220) 2014.02.24
(730) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., CN
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, China
(540)

(531) CFE(5) 03.07.01; 17.02.01; 27.01.12; 27.05.08;
29.01.15.
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(511) NCL(10-2014)
34 - ţigarete electronice folosite ca o alternativă a
ţigaretelor tradiţionale; ţigarete electronice;
cartuşe reîncărcabile pentru ţigaretele electronice vândute goale; tutun de mestecat;
praf de tutun, şi anume snus; tutun de prizat;
ţigarete conţinând înlocuitori ai tutunului, cu
excepţia celor pentru uz medical.

(210) 034693
(220) 2014.02.24
(730) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., CN
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, China
(540)

(511) NCL(10-2014)
34 - ţigarete electronice folosite ca o alternativă a
ţigaretelor tradiţionale; ţigarete electronice;
cartuşe reîncărcabile pentru ţigaretele electronice vândute goale; tutun de mestecat;
praf de tutun, şi anume snus; tutun de prizat;
ţigarete conţinând înlocuitori ai tutunului, cu
excepţia celor pentru uz medical.

TRADEMARKS
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 034695
(220) 2014.02.24
(730) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., CN
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, China
(540)

(511) NCL(10-2014)
34 - ţigarete electronice folosite ca o alternativă a
ţigaretelor tradiţionale; ţigarete electronice;
cartuşe reîncărcabile pentru ţigaretele electronice vândute goale; tutun de mestecat;
praf de tutun, şi anume snus; tutun de prizat;
ţigarete conţinând înlocuitori ai tutunului, cu
excepţia celor pentru uz medical.
(531) CFE(5) 28.03.00.

(210) 034694
(220) 2014.02.26
(730) PRODIAFARM S.R.L.,
societate comercială, MD
Calea Orheiului nr. 103/3,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
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(210) 034697
(220) 2014.02.26
(730) TENTIUC Ghenadie, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 29/2, ap. 72,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;

MĂRCI
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 034698
(220) 2014.02.25
(730) MONCLER S.P.A., IT
Via Stendhal, 47, I-20144 MILANO, Italia
(540)

MD - BOPI 4/2014
pentru aranjarea părului; produse pentru
depilat; săpunuri pentru mâini; săpunuri; săpunuri pentru faţă; creme pentru curăţarea
pielii; loţiuni pentru curăţarea pielii; geluri
pentru duş; spumant pentru baie; uleiuri pentru baie; perle pentru baie; săruri pentru baie
nemedicinale; loţiuni pentru corp; balsamuri
pentru ras; creme pentru ras; săpunuri pentru ras; loţiuni după ras; şampoane; apă de
gură nemedicinală; produse pentru îngrijirea
dinţilor; apret; săpunuri pentru rufe; substanţe pentru îndepărtarea petelor; preparate
pentru curăţare; produse pentru îndepărtarea
ruginii; şampoane pentru covoare; şerveţele
impregnate pentru lustruit; şmirghel; piatră
ponce; pudre de lustruire; cremă pentru pantofi; ceară pentru pantofi; creme pentru articole din piele; preparate pentru albirea articolelor din piele.
(531) CFE(5) 03.07.03; 03.07.24; 25.03.07; 27.01.05;
27.01.13; 27.03.03; 27.05.08; 27.05.21.

(210) 034701
(220) 2014.02.25
(730) GHILAŞ Alexandru, MD
Str. Schinoasa Vale nr. 14, bloc A,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - produse de parfumerie; apă de colonie; deodorante; tămâie; preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului; săculeţe pentru parfumarea lenjeriei; uleiuri esenţiale pentru uz
personal; henna (vopsea cosmetică); fard de
pleoape; creioane de uz cosmetic; fond de
ten; pudre pentru faţă; pudră de talc; farduri
pentru obraz şi buze; rujuri de buze; rimeluri;
produse de protecţie solară; ojă pentru unghii; măşti de frumuseţe; produse exfoliante
pentru ten; creme pentru faţă; creme pentru
corp; creme cosmetice; preparate cosmetice
pentru slăbire; creme anticelulitice (de uz
cosmetic); fixative pentru păr; loţiuni pentru
păr; produse pentru îndepărtarea coloranţilor
din păr; coloranţi pentru păr; vopsele pentru
păr; produse pentru clătirea părului; decoloranţi pentru păr; balsamuri pentru păr; produse pentru hidratarea părului; preparate
pentru ondularea părului; spumă şi geluri

(511) NCL(10-2014)
35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; vânzări angro şi cu amănuntul;
operaţii de export-import; servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine
specializate.

(210) 034702
(220) 2014.02.25
(730) KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.,
TW
No. 146, Sec. 1, Zhongshan Rd., Yuanlin
Township, Changhua County 510, Taiwan
(R.O.C.)

101

MD - BOPI 4/2014

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: albastru-deschis,
albastru-închis, alb, negru.
(511) NCL(10-2014)
(320) 2013.11.11

(540)

34 - ţigarete; tutun, produse de tutun, brichete,
chibrituri, articole pentru fumători;
(220) 2014.02.26
34 - ţigări.
(511) NCL(10-2014)
12 - roţi de vehicule, anvelope, pneuri, camere de
aer pentru pneuri, învelitori pentru pneuri,
petice pentru repararea anvelopelor, anvelope pentru vehicule, anvelope pentru biciclete,
anvelope pentru motociclete, camere de aer,
petice pentru repararea camerelor de aer,
benzi de rulare pentru reşaparea anvelopelor, dispozitive antiderapante pentru pneuri,
crampoane pentru pneuri, ştifturi antiderapante pentru roţi de vehicule, lanţuri antiderapante, truse pentru repararea anvelopelor
şi camerelor de aer.

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

(540)

034709
2014.02.26
00003030098
2013.11.11
GB
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

(531) CFE(5) 25.01.19; 26.01.18; 26.01.21; 26.11.12;
27.05.11; 27.05.24; 29.01.14.

(210) 034712
(220) 2014.02.27
(730) Inter-Continental Hotels Corporation, US
Three Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
43 - servicii hoteliere, servicii ce includ consultanţă privind planificarea, dezvoltarea, proiectarea, designul hotelurilor, inclusiv planificarea
ştiinţifică şi financiară, planificarea construcţiei, realizarea planificării, elaborarea contractelor, servicii privind procurarea hotelurilor şi a echipamentelor pentru acestea, în
special a mobilierului, aparatelor şi instalaţiilor pentru deservire şi a altor utilaje portative
şi mobile, servicii privind finisarea interioară
şi exterioară a hotelurilor, în special decorarea clădirilor hotelurilor sau a spaţiilor acestora, inclusiv a camerelor pentru oaspeţi;
furnizare de facilităţi pentru întruniri, conferinţe şi expoziţii; servicii de rezervare a locurilor
de cazare la hotel şi a altor tipuri de cazare;
cazare temporară; servicii de restaurante şi
asigurarea cu hrană şi băuturi; servicii de
catering.

(210) 034715
(220) 2014.02.28
(730) "New York Film Academy" Inc., US
100 East 17th Street, New York, NY 10003,
Statele Unite ale Americii
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MĂRCI
(540)

(511) NCL(10-2014)
41 - academii (educaţie); înregistrări pe benzi
video; informaţii în materie de educaţie; studiouri cinematografice; cursuri prin corespondenţă; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducerea de congrese; organizarea şi conducerea de conferinţe; organizarea şi conducerea de ateliere
de lucru; organizarea şi conducerea de seminare; organizarea şi conducerea de simpozioane; organizarea de concursuri (educaţie sau divertisment); recalificare profesională; producţie de filme pe benzi video; producţie de filme, altele decât filmele publicitare;
educaţie; servicii de redactare de scenarii.

(210) 034716
(220) 2014.02.28
(730) "New York Film Academy" Inc., US
100 East 17th Street, New York, NY 10003,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
41 - academii (educaţie); înregistrări pe benzi
video; informaţii în materie de educaţie; studiouri cinematografice; cursuri prin corespondenţă; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducerea de congrese; organizarea şi conducerea de conferinţe; organizarea şi conducerea de ateliere
de lucru; organizarea şi conducerea de seminare; organizarea şi conducerea de simpozioane; organizarea de concursuri (educaţie sau divertisment); recalificare profesională; producţie de filme pe benzi video; producţie de filme, altele decât filmele publicitare;
educaţie; servicii de redactare de scenarii.

MD - BOPI 4/2014
(210) 034719
(220) 2014.03.04
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
fabrică de vinuri şi divinuri, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 07.05.15; 19.01.01; 27.01.12; 28.05.00.

(210) 034722
(220) 2014.03.05
(730) Rossmax International Ltd., TW
12F, No. 189, Kang Chien Road, Taipei 114,
Taiwan (R.O.C.)
(540)

(511) NCL(10-2014)
10 - electrocardiografe; aparate pentru măsurarea pulsului; sfigmomanometre; termometre
de uz medical; stetoscoape; nebulizator pentru scopuri medicale; aparate de testare a
sângelui; aparate medicale pentru măsurarea nivelului de glucoză din sânge; aparate
pentru neurostimularea electrică transcutanată; pulsoximetru; pături electrice de uz
medical; comprese termoelectrice pentru
chirurgie; perne electrice (pentru încălzire)
de uz medical.
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(210) 034723
(220) 2014.03.06
(730) SAILUN CO., LTD., CN
The West of Jiangshan Middle Road, Economic & Technological Development Zone
(Hi-Tech Industrial Park), Qingdao, China
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
(511) NCL(10-2014)
12 - camere de aer pentru pneuri; dispozitive
antiderapante pentru pneuri; benzi de rulare
pentru vehicule (curele cu role); benzi de
rulare pentru vehicule (tip tractor); pneuri
pentru roţile vehiculelor cu două roţi; carcase
pentru anvelope (pneuri); pneuri pentru roţile
vehiculelor; petice din cauciuc adeziv pentru
repararea camerelor de aer; pneuri de automobile; vehicule pe două roţi; (cărucioare)
drezine; şalupe; funiculare.
(531) CFE(5) 01.07.06; 01.07.19; 26.11.12; 27.05.01.

(210) 034725
(220) 2014.03.05
(730) DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

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

(210) 034733
(220) 2014.03.04
(730) ALEXEI Dorin, MD
Str. Miron Costin nr. 19, bloc 6, ap. 72,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
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41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 21.03.01; 26.02.08; 27.05.01; 27.05.07.

(210) 034734
(220) 2014.03.04
(730) TACO BELL CORP., US
1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
43 - servicii de restaurante; servicii de aprovizionare cu produse alimentare şi băuturi.

(210) 034735
(220) 2014.03.04
(730) Pizza Hut International, LLC, US
7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024,
Statele Unite ale Americii

MĂRCI

MD - BOPI 4/2014

(540)

(540)

(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;

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

30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
43 - servicii de restaurante; servicii de aprovizionare cu produse alimentare şi băuturi.

(210) 034737
(220) 2014.03.10
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

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

(210) 034747
(220) 2014.03.06
(730) DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

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

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

25112
2014.02.07
2022.05.08
031047
2012.05.08
ASOCIAŢIA BUSINESSULUI EUROPEAN,
organizaţie necomercială, MD
Str. Octavian Goga nr. 25, ap. 17,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)
(511) NCL(10)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
tapiocă şi sago; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet,
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "EUROPEAN", "BUSINESS
ASSOCIATION", "ASOCIAŢIA BUSINESSULUI", "EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION", "ASOCIAŢIA BUSINESSULUI EUROPEAN", "MOLDOVA", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(10)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.

43 - servicii de aprovizionare cu produse alimentare şi băuturi; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.11; 25.03.01; 26.01.14.

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

25145
2014.02.14
2022.08.24
031646
2012.08.24
JUCĂRIE S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Minsk nr. 10,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 01.11.08; 26.01.06;
26.01.13; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.22.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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25121
2014.02.11
2022.07.18
031506
2012.07.18
Kentucky Fried Chicken International
Holdings, Inc., US
1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213,
Statele Unite ale Americii

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

MĂRCI

MD - BOPI 4/2014

(511) NCL(10)
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie, cu excepţia oalelor, tigăilor, cutiilor
de copt; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor), cu excepţia periuţelor de dinţi
electrice, a aparatelor electrice de curăţare a
dinţilor şi gingiilor; material pentru perii; material pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă
brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei
de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de semnalizare, 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; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat; extinctoare;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia
serviciilor de consultanţă organizaţională şi a
serviciilor de vânzare a produselor din clasele 9, 11, 20.

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

(531) CFE(5) 25.01.06; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.22;
27.05.24; 29.01.13.

17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;

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

25146
2014.02.14
2022.09.06
031724
2012.09.06
WIN INVEST LTD., GB
43 Bedford street, office 11, London WC2E
9HA, Regatul Unit

(540)

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 27.05.12; 27.05.17.

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

25154
2014.02.14
2022.11.19
032147
2012.11.19
BESTVIN S.R.L., MD
Str. Zavodscaia nr. 1,
MD-3813, Chirsova, UTAG,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
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;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Best Wine", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(10)
33 - vinuri.
(531) CFE(5) 11.03.02; 27.03.15; 27.05.11.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

25170
2014.02.18
2022.05.15
031060
2012.05.15
BUSINESS-IMPULS S.R.L., firmă, MD
Str. Tighina nr. 42,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

TRADEMARKS
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;

(591) Culori revendicate: turcoaz.
(511) NCL(10)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectri-

108

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură;
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;
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;

MĂRCI
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(necuprinse în alte clase); materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului sau materialelor plastice); materiale textile fibroase brute;

MD - BOPI 4/2014
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, farmacii, magazine de optică,
gherete, chioşcuri şi tarabe; organizarea
expoziţiilor cu vânzări; vânzări angro şi cu
amănuntul a preparatelor farmaceutice, optice.
(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.11.

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

25171
2014.02.14
2022.10.23
031979
2012.10.23
ROGOB S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13,
MD-2089, Ciorescu, Chişinău, Republica
Moldova

(540)

23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; 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 şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "carne", "mezeluri", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, verde, negru, gri.
(511) NCL(10)
29 - carne, păsări şi vânat; extracte din carne;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.04.01; 03.04.13; 26.11.08; 27.05.09;
27.05.11; 29.01.14.

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

(540)
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25428
2014.03.17
2015.03.25
016563
2005.03.25
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "МОЛДАВИИ", "MOLDAVII".
(511) NCL(10)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cu excepţia vinurilor;
35 - agenţii de import-export, operaţiuni comerciale, demonstrarea produselor, promovarea
produselor (pentru terţi), publicitate; comercializarea produselor, gestionarea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.

MĂRCI
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în martie 2014
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.
1
1

(210)
(151)
(220)
(111)
Nr.
Nr. înreData
Data
de depozit de depozit gistrării înregistrării
2
3
4
5
032198
2012.11.26 25055 2014.01.23

(511)
Clase
6
34

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
7
Rothmans of Pall Mall Limited, CH

(441)
Nr.
BOPI
8
4/2013

2

032575

2013.02.04

25109

2014.02.06

43

CONSTANTINOV Vadim, MD

5/2013

3

032841

2013.03.21

25110

2014.02.06

05,42

Valeant Pharmaceuticals International,
a Delaware corporation, US

7/2013

4

032842

2013.03.21

25111

2014.02.06

05,42

Valeant Pharmaceuticals International,
a Delaware corporation, US

7/2013

5

031047

2012.05.08

25112

2014.02.07

35,41,42

ASOCIAŢIA BUSINESSULUI
EUROPEAN, organizaţie
necomercială, MD

6/2012

6

032627

2013.02.14

25114

2014.02.07

37,41,42

VOLIMBOVSCHII Anatol, MD

5/2013

7

032628

2013.02.14

25115

2014.02.07

37,41,42

VOLIMBOVSCHII Anatol, MD

5/2013

8

033008

2013.04.17

25116

2014.02.10

29,30

ARAMĂ Ştefan, MD

6/2013

9

032634

2013.02.12

25117

2014.02.10

05

BIOGEN IDEC MA INC., US

4/2013

10

032717

2013.03.01

25118

2014.02.10

34

Gallaher Limited, GB

4/2013

11

032325

2012.12.17

25119

2014.02.10

34

Japan Tobacco Inc., JP

3/2013

12

032949

2013.04.10

25120

2014.02.10

34

Gallaher Limited, GB

7/2013

13

031506

2012.07.18

25121

2014.02.11

29,30,43

Kentucky Fried Chicken International
Holdings, Inc., US

8/2012

14

032916

2013.04.02

25122

2014.02.11

05

BIOGEN IDEC MA INC., US

6/2013

15

032484

2013.01.22

25123

2014.02.11

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH

6/2013

16

032937

2013.04.04

25124

2014.02.11

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH

7/2013

17

032938

2013.04.04

25125

2014.02.11

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH

7/2013

18

032940

2013.04.05

25126

2014.02.11

29,30

McDonald's Corporation, a corporation
organized and existing under the laws
of the State of Delaware, US

6/2013

19

032694

2013.02.25

25127

2014.02.13

32

Miller Brewing International, Inc.,
a Delaware corporation, US

7/2013

20

032840

2013.03.21

25129

2014.02.13

30

Publichne aktsionerne tovarystvo
"Kharkivska biskvitna fabryka", UA

6/2013

21

032855

2013.03.22

25130

2014.02.13

05,42

Valeant Pharmaceuticals International,
a Delaware corporation, US

7/2013

22

032871

2013.03.14

25131

2014.02.13

42

CENTRUL DE GUVERNARE
ELECTRONICĂ, MD

6/2013

23

032873

2013.03.14

25132

2014.02.13

42

CENTRUL DE GUVERNARE
ELECTRONICĂ, MD

6/2013

24

032874

2013.03.14

25133

2014.02.13

42

CENTRUL DE GUVERNARE
ELECTRONICĂ, MD

6/2013

25

032875

2013.03.14

25134

2014.02.13

42

CENTRUL DE GUVERNARE
ELECTRONICĂ, MD

6/2013

26

030786

2012.03.12

25135

2014.02.12

05

Merck Sharp & Dohme Corp., US

6/2012

27

031797

2012.09.21

25136

2014.02.12

30

Wm. Wrigley Jr. Company, US

1/2013

28

032392

2012.12.26

25137

2014.02.12

16

S.C. COMCEH S.A., RO

2/2013

29

033048

2013.04.23

25138

2014.02.12

03

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
LTD., KR

6/2013

(442/450)
Nr. BOPI
9

4/2014

4/2014
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TRADEMARKS

1
30

2
031720

3
2012.09.06

4
25141

5
2014.01.30

6
32

31

030494

2012.01.18

25142

2014.02.13

18,25,35

32

032103

2012.11.13

25143

2014.02.12

29,30

33

031646

2012.08.24

25145

2014.02.14

34

031724

2012.09.06

25146

2014.02.14

35

033059

2013.04.30

25149

2014.02.17

38

RADIOCOMUNICAŢII,
întreprindere de stat, MD

7/2013

36

033087

2013.05.02

25150

2014.02.17

29

SMIRNOV Alexandru, MD

7/2013

37

033100

2013.05.03

25151

2014.02.17

34

Japan Tobacco Inc., JP

7/2013

38

033156

2013.05.21

25152

2014.02.17

01,05,44

Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo
Firma "Avgust", RU

7/2013

39

033169

2013.05.24

25153

2014.02.17

35,37

PLATON Valentin, MD

7/2013

40

032147

2012.11.19

25154

2014.02.14

33

BESTVIN S.R.L., MD

3/2013

41

032633

2013.02.12

25155

2014.02.14

09,11

CECRÎGHIN Evgheni, MD

4/2013

42

029147

2011.04.26

25156

2014.02.14

30

IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK

8/2011

43

031247

2012.06.11

25157

2014.02.14

34

British American Tobacco (Brands)
Inc., US

9/2012

44

032466

2013.01.17

25158

2014.02.14

34

British American Tobacco (Brands)
Inc., US

5/2013

45

032156

2012.11.21

25159

2014.02.14

11,35

Gruppo Piazzetta S.p.A, IT

1/2013

46

032327

2012.12.14

25160

2014.02.14

34

British American Tobacco (Brands)
Inc., US

4/2013

47

032474

2013.01.18

25161

2014.02.14

34

British American Tobacco (Brands)
Inc., US

5/2013

48

032529

2013.01.29

25162

2014.02.17

01

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

5/2013

49

032997

2013.04.12

25163

2014.02.17

05

Nordmark Arzneimittel GmbH & Co.
KG, DE

6/2013

50

033001

2013.04.15

25164

2014.02.17

05

Pfizer Inc., US

6/2013

51

032664

2013.02.19

25165

2014.02.17

30

KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, TR

5/2013

52

033000

2013.04.18

25166

2014.02.17

30

Elite Gold Ltd., VG

6/2013

53

032888

2013.03.29

25167

2014.02.17

05

MAKPAR EXPORTS PRIVATE
LIMITED, IN

6/2013

54

032889

2013.03.29

25168

2014.02.17

05

MAKPAR EXPORTS PRIVATE
LIMITED, IN

6/2013

55

032890

2013.03.29

25169

2014.02.17

05

MAKPAR EXPORTS PRIVATE
LIMITED, IN

6/2013

56

031060

2012.05.15

25170

2014.02.18

57

031979

2012.10.23

25171

2014.02.14

58

032537

2013.01.30

25172

2014.02.19

59

032714

2013.02.27

25173

2014.02.19

43

ENCIU Serghei, MD

6/2013

60

032831

2013.03.19

25174

2014.02.19

29

GUMBATOV Mugabil Alecper Ogli, MD

8
10/2012

6/2013

30,35,43

DOGARU Cristina, MD

4/2012

Otkrytoe Acţionernoe Obschestvo
"MINSCHII MOLOCHNY ZAVOD Nr. 1",
BY
JUCĂRIE
S.R.L.,
21,35
firmă de producţie şi comerţ, MD
03,04,07,09, WIN INVEST LTD., GB
11,12,17,37

5/2013

01,02,03,04, BUSINESS-IMPULS S.R.L., firmă, MD
05,06,07,08,
09,10,11,13,
14,15,16,17,
18,19,20,21,
22,23,24,25,
26,27,28,29,
31,32,34,35
29,35,41,43 ROGOB S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
43
ENCIU Serghei, MD

61

032265

2012.12.06

25175

2014.02.22

62

032387

2012.12.24

25176

2014.02.22

05,35

63

032516

2013.01.25

25177

2014.02.22

64

033141

2013.05.18

25178

2014.02.22
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7
SĂLCUŢA S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

9

10/2012

4/2014

11/2012

4/2014

4/2014

9/2012

4/2014

12/2012

4/2014

5/2013

GROSU Vasile, MD

8/2013

MED-M-COMERŢ S.R.L., MD

4/2013

09,35,38,
41,42

NEOGEN S.A.,
societate comercială, RO

8/2013

07,10

DOINA-EMOX S.R.L., MD

7/2013

MĂRCI
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1
65

2
033189

3
2013.05.27

4
25179

5
2014.02.22

6
11,17,19,35

66

033192

2013.05.28

25180

2014.02.22

67

033196

2013.05.28

25181

2014.02.22

68

033247

2013.06.06

25182

2014.02.22

29,30,31,
32,35
29,30,31,
32,35
05

69
70
71

030916
032672
033013

2012.04.05
2013.02.26
2013.04.17

25183
25184
25185

2014.02.21
2014.02.21
2014.02.22

35,38,41
30
03

72

031628

2012.08.15

25186

2014.02.24

43

73
74
75

032635
032815
033163

2013.02.13
2013.03.14
2013.05.22

25187
25188
25189

2014.02.24
2014.02.24
2014.02.21

05,10
30
28

76

032515

2013.01.23

25190

2014.02.25

34

77
78
79
80
81
82
83
84

032242
032217
031959
031980
031981
032238
032239
032866

2012.12.04
2012.11.29
2012.10.22
2012.10.22
2012.10.22
2012.12.03
2012.12.03
2013.03.26

25191
25192
25193
25194
25195
25196
25197
25198

2014.02.25
2014.02.25
2014.02.25
2014.02.25
2014.02.25
2014.02.25
2014.02.25
2014.02.25

29,31,35
06,12,35
30,35,39
30,35,39
30,35,39
29,30,32,35
30,35,39,43
16

85
86
87

033028
032696
033170

2013.04.18
2013.02.26
2013.05.24

25199
25200
25201

2014.02.25
2014.02.25
2014.02.25

25,35,38,41
35,37,38,42
02,17,19

88
89

032730
032773

2013.02.27
2013.03.12

25202
25203

2014.02.27
2014.02.26

25
05

90

032774

2013.03.12

25204

2014.02.26

05

91

032775

2013.03.12

25205

2014.02.26

05

92

032996

2013.04.12

25206

2014.02.27

12

93

033127

2013.05.17

25207

2014.02.27

41

94
95
96
97

032405
032545
032546
032777

2013.01.02
2013.01.31
2013.01.31
2013.03.12

25208
25209
25210
25211

2014.02.27
2014.02.28
2014.02.28
2014.02.26

35,37
19,37,40
19,37,40
05

98

031999

2012.10.24

25213

2013.07.28

32,35

99
100
101

032307
032308
032723

2012.12.13
2012.12.13
2013.02.19

25214
25215
25351

2014.02.27
2014.02.27
2014.03.05

102

031117

2012.05.18

25384

2014.02.27

03,44
03,44
16,35,38,
41,45
03,05,16

103
104

033029
016563

2013.04.22
2005.03.25

25400
25428

2014.03.13
2014.03.17

105

032187

2012.11.23

25439

2013.11.29

05
16,32,33,
35,39
02,07,19,
27,35,37

7
AV PROFI S.R.L.,
societate comercială, MD
BUCURIA S.A., MD

8
7/2013

BUCURIA S.A., MD

7/2013

9

7/2013

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
9/2013
"BIOFARMA", UA
VLOŞCINSCHI Andrei, MD
5/2012
CUZNEŢOV Iurie, MD
6/2013
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
6/2013
LTD., KR
ROYAL MART S.R.L.,
11/2012
întreprindere mixtă, MD
Glaxo Group Limited, GB
4/2013
Rîul Vechi S.R.L., MD
6/2013
IMPULSE (QINGDAO) HEALTH TECH 7/2013
LTD, CN
Al Wahdania General Trading Co LLC, 5/2013
AE
PUKOVEN S.R.L., MD
2/2013
AUTOCURAT S.R.L., MD
1/2013
"Azersun Holding" LLC, AZ
3/2013
"Azersun Holding" LLC, AZ
3/2013
"Azersun Holding" LLC, AZ
3/2013
"Azersun Holding" LLC, AZ
2/2013
"Azersun Holding" LLC, AZ
2/2013
Public Joint-Stock Company "Kyiv
6/2013
Cardboard and Paper Mill", UA
CERAP Victor, MD
6/2013
MITIOGLO Semion, MD
4/2013
Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo
7/2013
"TechnoNICOL", RU
MAGOMEDOV Rustam, MD
5/2013
Omega Pharma Innovation &
5/2013
Development N.V., BE
Omega Pharma Innovation &
5/2013
Development N.V., BE
Omega Pharma Innovation & Devel5/2013
opment N.V., BE
GM KOREA COMPANY, a company
6/2013
organized and existing under the laws
of the Republic of Korea, KR
ANDRIEŞ-PRIM A.V., şcoală auto,
7/2013
instituţie de învăţămînt, MD
FREZIA-COM S.R.L., MD
3/2013
LAFARGE, FR
5/2013
LAFARGE, FR
5/2013
Omega Pharma Innovation &
5/2013
Development N.V., BE
EFES VITANTA MOLDOVA
12/2012
BREWERY S.A., întreprindere mixtă,
MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
3/2013
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
3/2013
MOLDCELL S.A.,
5/2013
întreprindere mixtă, MD
Docernee predpriiatie "Firma Leda",
8/2012
UA
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o., PL
7/2013
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
PAPUCCI Alexandru, MD
3/2013

8/2012
4/2014
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Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată
(186) Data
expirării
reînnoirii

(511)
Clase

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

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

1
1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2
2R 14

3
2024.01.18

4
25

6

7
2/1994

2

2R 76

2023.12.08

07

3

2R 77

2023.12.08

21

4

2R 78

2023.12.08

11

5

2R 100

2024.01.05

05

6

2R 115

2024.01.05

05

7

2R 116

2024.01.05

05

8

2R 327

2024.02.02

05

9

2R 350

2024.02.15

34

10

2R 385

2024.01.03

34

11

2R 386

2024.01.03

34

12

2R 387

2024.01.03

34

13

2R 388

2024.01.03

34

14

2R 389

2024.01.03

34

15

2R 390

2024.01.03

34

16

2R 409

2024.02.01

32,33

17

2R 438

2024.01.21

25

18

2R 439

2024.01.21

34

19

2R 440

2024.01.21

34

5
GUESS ? INC., corporaţia statului Delaware, US
1444 South Alameda street, Los Angeles,
California 90021, Statele Unite ale Americii
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE
SE-105 45 Stockholm, Suedia
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE
SE-105 45 Stockholm, Suedia
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE
SE-105 45 Stockholm, Suedia
KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto, SI
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI-8501,
Slovenia
KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto, SI
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI-8501,
Slovenia
KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto, SI
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI - 8501,
Slovenia
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii
British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
COINTREAU, corporaţie organizată conform
legilor Franţei, FR
Carrefour Moliere, 49124 SAINT- BARTHELEMY
D`ANJOU, Franţa
Calida AG, CH
Bahnstrasse, 6208 Oberkirch, Elveţia
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

Nr.
crt.
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7-8/1994
7-8/1994
6/1994
6/1994

6/1994

6/1994

7-8/1994

7-8/1994

2-3/1994

6/1994

2-3/1994

6/1994

2-3/1994

6/1994

2-3/1994

6/1994

2-3/1994

6/1994

2-3/1994

6/1994

10/1994

9/1994
10/1994

9/1994

MĂRCI
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1
20

2
2R 444

3
2024.02.08

4
16

21

2R 450

2024.02.09

34

22

2R 456

2024.02.11

34

23

2R 457

2024.02.09

34

24

2R 459

2024.02.09

34

25

2R 462

2024.02.11

34

26

2R 463

2024.02.11

34

27

2R 469

2024.03.15

34

28

2R 472

2024.03.16

16

29

2R 492

2024.01.31

34

30

2R 493

2024.02.07

28

31

2R 495

2024.02.07

28

32

2R 522

2024.03.15

34

33

2R 552

2024.03.09

05

34

2R 559

2024.03.09

05

35

2R 567

2024.03.09

05

36

2R 569

2024.03.09

05

37

2R 575

2024.03.15

34

38

2R 577

2024.03.15

34

39

2R 611

2024.03.15

34

40

2R 618

2024.03.17

01,07,09,16

41

2R 619

2024.03.17

01,07,09,16

42

2R 655

2024.04.05

05,10

43

2R 677

2024.02.04

34

44

2R 678

2024.02.09

34

45

2R 679

2024.02.09

34

5
SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER
Gmbh & Co. KG, DE
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg, Germania
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER
Gmbh & Co. KG, DE
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg, Germania
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
LEGO Juris A/S, DK
DK-7190 BILLUND, Danemarca
LEGO Juris A/S, DK
DK-7190 BILLUND, Danemarca
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
Novo Nordisk Health Care AG, CH
Andreasstrasse 15, CH-8050, Zürich, Elveţia
Novo Nordisk FemCare AG, CH
Andreasstrasse 15, CH-8050, Zürich, Elveţia
Novo Nordisk FemCare AG, CH
Andreasstrasse 15, CH-8050, Zürich, Elveţia
Novo Nordisk FemCare AG, CH
Andreasstrasse 15, CH-8050, Zürich, Elveţia
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
RICOH COMPANY, LTD., JP
3-6, 1-chome, Naka-Magome, Ohta-ku,
Tokyo, Japonia
RICOH COMPANY, LTD., JP
3-6, 1-chome, Naka-Magome, Ohta-ku,
Tokyo, Japonia
Novo Nordisk Health Care AG, CH
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia

6

7
9/1994

10/1994

9/1994

9/1994

9/1994

9/1994

9/1994

11/1994
11/1994

9/1994

9/1994
9/1994
9/1994
10/1994
10/1994
10/1994
10/1994
11/1994

11/1994

11/1994

11/1994

11/1994

12/1994
12/1994
12/1994
12/1994
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1
46

2
2R 684

3
2023.12.15

4
39

47

2R 699

2024.02.25

16,24

48

2R 761

2024.03.29

01,05,30

49

2R 903

2024.03.28

01,05,30

50

2R 925

2024.03.09

34

51

2R 979

2024.03.31

09

52

2R 980

2024.03.31

07

53

2R 1004

2024.02.07

34

54

2R 1007

2024.02.11

34

55

2R 1008

2024.03.31

07

56

2R 1059

2024.03.28

01,05,30

57

2R 1089

2024.02.07

34

58

2R 1091

2024.02.11

34

59

2R 1092

2024.02.15

34

60

2R 1105

2024.01.27

07,12

61

2R 1163

2023.11.26

33

62

2R 1258

2024.01.31

05

63

2R 1259

2024.01.31

05

64

2R 1260

2024.02.02

05

65

2R 1342

2024.05.30

34

116

5
CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 48,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER
Gmbh & Co. KG, DE
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg, Germania
NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS, INC.,
corporaţie din statul Delaware, US
200 World Trade Center, Merchandise Mart,
Chicago, Illinois, Statele Unite ale Americii
NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS, INC.,
corporaţie din Statul Delaware, US
200 World Trade Center, Merchandise Mart,
Chicago, Illinois , Statele Unite ale Americii
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia
JUKI KABUSHIKI KAISHA (also trading as JUKI
Corporation), JP
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-8551,
Japonia
JUKI KABUSHIKI KAISHA
(also trading as JUKI Corporation), JP
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-8551,
Japonia
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Anglia
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Anglia
JUKI KABUSHIKI KAISHA
(also trading as JUKI Corporation), JP
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-8551,
Japonia
NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS, INC.,
corporaţie din statul Delaware, US
200 World Trade Center, Merchandise Mart,
Chicago, Illinois, Statele Unite ale Americii
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge
Surrey KT13 0QU, Anglia
British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Anglia
SCANIA CV AKTIEBOLAG, SE
151 87 SÖDERTÄLJE, Suedia
Jim Beam Brands Co.,
corporaţie din statul Delaware, US
510 Lake Cook Road, Deerfield,
Illinois 60015-4964, Statele Unite ale Americii
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI - 8501,
Slovenia
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, SI
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI - 8501,
Slovenia
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, SI
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI-8501,
Slovenia
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia

6
4-5/1994

7
11/1994

12/1994

12/1994

1/1995

2/1995

3/1995

3/1995

3/1995

3/1995

3/1995

3/1995

3/1995

3/1995

3/1995

3/1995
10/1994

3/1995

10/1994

5/1995

10/1994

5/1995

10/1994

5/1995

5/1995

MĂRCI
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1
66

2
2R 1394

3
2024.07.25

4
05

67

2R 1433

2024.04.18

34

68

2R 1434

2024.04.18

34

69

2R 1461

2024.07.26

05

70

2R 1464

2024.07.26

03

71

2R 1465

2024.07.26

05

72

2R 1488

2024.02.01

73

2R 1520

2024.03.25

74

2R 1581

2024.03.31

75

2R 1583

2024.03.31

76

2R 1602

2024.02.02

77

2R 1603

2024.02.02

78

2R 1683

2024.04.25

79

2R 1723

2024.02.07

80

2R 1728

2024.03.14

81

2R 1729

2024.03.14

82

2R 1741

2024.02.02

83

2R 1742

2024.02.02

84

2R 1743

2024.02.02

85

2R 1770

2024.07.26

86

2R 2003

2024.05.26

87

2R 2004

2024.05.26

5
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
S.C. Johnson & Son, Inc., US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-5011, Statele Unite ale Americii
S.C. Johnson & Son, Inc., US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-5011, Statele Unite ale Americii
S.C. Johnson & Son, Inc., US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-5011, Statele Unite ale Americii
Siemens VAI Metals Technologies GmbH, AT
Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria

01,04,06,07,
08,09,11,12,
17,19,20,22,
35,37,40,41,42
INTEL CORPORATION, US
09
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii
British American Tobacco (Brands) Limited, GB
34
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R
2PG, Anglia
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
34
LIMITED, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, SI
05
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI - 8501,
Slovenia
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, SI
05
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI-8501,
Slovenia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
34
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
Daikin Industries, Ltd., JP
11
Umeda Center Bldg., 4-12 Nakazaki-Nishi
2-chome, Kita- ku, Osaka, Japonia
THE IAMS COMPANY, US
31
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, Statele Unite ale Americii
THE IAMS COMPANY, US
31
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, Statele Unite ale Americii
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, SI
05
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI - 8501,
Slovenia
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, SI
05
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI - 8501,
Slovenia
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, SI
05,30
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI - 8501,
Slovenia
S.C. Johnson & Son, Inc., US
03
1525 Howe Street, Racine, Winsconsin
53403-5011, Statele Unite ale Americii
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
09
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia

6

7
5/1995

6/1995
6/1995
6/1995

6/1995

6/1995

6/1995

1/1995

6/1995

1/1995

6/1995

1/1995

6/1995

1/1995

6/1995

1/1995

6/1995

7/1995
2/1995

7/1995

3/1995

7/1995

3/1995

7/1995

2/1995

7/1995

2/1995

7/1995

2/1995

7/1995

8/1995

9/1995

9/1995
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1
88

2
2R 2007

3
2024.05.26

4
02

89

2R 2008

2024.05.26

13

90

2R 2009

2024.05.26

19

91

2R 2010

2024.05.26

23

92

2R 2011

2024.05.26

26

93

2R 2012

2024.05.26

27

94

2R 2014

2024.05.26

32

95

2R 2052

2024.07.26

05

96

2R 2053

2024.07.26

01,02,03,
04,05,21

97

2R 2097

2024.05.26

09

98

2R 2099

2024.05.26

12

99

2R 2100

2024.05.26

31

100

2R 2101

2024.05.26

33

101

2R 2197

2024.01.31

25

102

2R 2243

2024.07.05

25

103

2R 2303

2024.02.02

05,32

104

2R 2422

2024.03.25

16

105

2R 2534

2024.05.31

35,42

106

2R 2571

2024.05.26

09

107

2R 2765

2024.01.26

03

108

2R 2935

2024.01.03

34

109

2R 2953

2023.12.28

35,42
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CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
S.C. Johnson & Son, Inc., US
1525 Howe Street, Racine, Winsconsin
53403-5011, Statele Unite ale Americii
S.C. Johnson & Son, Inc., US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-5011, Statele Unite ale Americii
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
Healthtex Apparel Corp., US
100 West 33rd Street, Suite 1012, New York,
N.Y. 10001, Statele Unite ale Americii
Fruit of the Loom, Inc., US
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103, Statele Unite ale Americii
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, SI
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI-8501,
Slovenia
INTEL CORPORATION, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii
INVENŢIE-MDV, societate pe acţiuni, MD
Str. Andrei Doga nr. 2/1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
CANON KABUSHIKI KAISHA, JP
30-2, Shiomomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonia
Procter & Gamble Holding GmbH, DE
Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach
am Taunus, Germania
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr.116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
INVENŢIE-MDV, societate pe acţiuni, MD
Str. Andrei Doga nr. 2/1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

6

7
9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

11/1995

4/1995

11/1995

12/1994

11/1995

4/1995

12/1995

6/1995

12/1995

12/1995

8/1995

1/1996

8/1995

2/1996

7/1995

2/1996

MĂRCI

MD - BOPI 4/2014

1
110

2
2R 3123

3
2024.01.18

4
05,29,30,32

111

2R 3124

2024.01.18

05

112

2R 3126

2024.02.04

12

113

2R 3127

2024.02.04

12

114

2R 3680

2024.02.23

01,04

115

2R 3690

2024.03.25

16

116

2R 3699

2024.07.13

03

117

2R 3713

2024.03.25

16

118

2R 3714

2024.06.17

03

119

2R 3715

2024.06.17

03

120

2R 3741

2024.03.25

09

121

2R 3833

2024.05.31

34

122

R 10851

2023.04.29

16,35

123

R 10943

2023.06.10

29,30,31,
32,35,39

124

R 11123

2023.07.31

05,30

125

R 11227

2023.09.18

34,35

126

R 11683

2024.03.26

14,16, 20,
35,41

127

R 11792

2024.01.27

16,35,36,37,
40,41,44

128

R 11793

2024.01.28

33

129

R 11853

2024.01.14

33,35,39

130

R 11854

2024.01.23

05,35,44

5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, SI
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI-8501,
Slovenia
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, SI
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, SI-8501,
Slovenia
GM Korea Company, KR
199-1 Cheongcheon - 2Dong, Bupyung - Gu,
Incheon, Republica Coreea
GM Korea Company, KR
199-1 Cheongcheon - 2Dong, Bupyung - Gu,
Incheon, Republica Coreea
ALBEMARLE CORPORATION, US
451 Florida Street, Baton Rouge, Louisiana
70801, Statele Unite ale Americii
INTEL CORPORATION, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii
S.C. Johnson & Son, Inc., US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-5011, Statele Unite ale Americii
INTEL CORPORATION, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, Statele Unite ale Americii
S.C. Johnson & Son, Inc., a corporation
organized under the laws of the State
of Wisconsin, US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403,
Statele Unite ale Americii
S.C. Johnson & Son, Inc., a corporation
organized under the laws of the State
of Wisconsin, US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403,
Statele Unite ale Americii
INTEL CORPORATION, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PIT Ievgenii, UA
Str. Sevastopoliskaia nr. 7a, Kirovograd, Ucraina
TRC EXPOIMPOCOM S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, Republica
Moldova
Wm. Wrigley Jr. Company, US
410 North Michigan Avenue, Chicago,
Illinois 60611, Statele Unite ale Americii
PARŞE-TUTUN S.R.L., MD
Str. Renaşterii Naţionale nr. 19"a",
MD-2035, Orhei, Republica Moldova
Camera de Comerţ şi Industrie, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 151,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
LF, LLC (a Delaware limited liability company),
US
1000 Lowe‘s Boulevard, Mooresville, North
Carolina 28117, Statele Unite ale Americii
Diageo Brands B.V., NL
Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, Olanda
DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Industrială nr. 40,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania

6
4/1995

7
2/1996

4/1995

2/1996

4/1995

2/1996

4/1995

2/1996

7/1995

5/1996

10/1996

5/1996

10/1995

5/1996

11/1995

5/1996

10/1995

5/1996

10/1995

5/1996

4/1995

6/1996

3/1996

8/1996

12/2003

7/2004

1/2004

8/2004

4/2004

10/2004

5/2004

10/2004

8/2004

1/2005

9/2004

2/2005

9/2004

2/2005

10/2004

3/2005

10/2004
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131

R 11855

2024.01.23

05,35,44

132

R 11865

2024.02.06

12

133

R 11887

2024.03.04

05,35

134

R 11888

2024.03.04

05,35

135

R 11889

2024.03.04

05,35

136

R 11890

2024.03.04

05,35

137

R 11891

2024.03.04

05,35

138

R 11927

2024.03.03

01,16

139

R 12015

2024.01.21

34

140

R 12020

2024.01.06

32,33

141

R 12095

2024.02.05

11

142

R 12096

2024.03.26

35,41

143

R 12123

2024.02.02

33

144

R 12127

2024.03.12

09

145

R 12157

2024.01.27

11

146

R 12289

2023.07.24

23,27,35

147

R 12404

2024.06.28

35

148

R 12592

2024.06.15

03,05,10

149

R 12634

2024.01.27

11,21,35

150

R 12857

2024.08.12

36

151

R 12943

2024.09.01

05
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Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
Hyundai Motor Company, KR
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu,
Seoul, Republica Coreea
VINAMEX S.R.L., firmă,
întreprindere mixtă, MD
Str. N. Titulescu nr. 43, bloc 1,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
VINAMEX S.R.L., firmă,
întreprindere mixtă, MD
Str. N. Titulescu nr. 43, bloc 1,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
VINAMEX S.R.L., firmă,
întreprindere mixtă, MD
Str. N. Titulescu nr. 43, bloc 1,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
VINAMEX S.R.L., firmă,
întreprindere mixtă, MD
Str. N. Titulescu nr. 43, bloc 1,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
VINAMEX S.R.L., firmă,
întreprindere mixtă, MD
Str. N. Titulescu nr. 43, bloc 1,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
URSU Constantin, MD
Str. Paris nr. 9, bloc 1,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
GOMENIUC Vitali, MD
Str. Bulgară nr. 31, ap. 7,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
Camera de Comerţ şi Industrie, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 151,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ASN IP Limited, GB
2nd Floor, Belgravia House, 34-44 Circular
Road, Douglas, Isle Of Man, Regatul Unit
GOMENIUC Vitali, MD
Str. Bulgară nr. 31, ap. 7,
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova
COVOARE-UNGHENI S.A., MD
Str. Ungureanu nr. 2,
MD-3600, Ungheni, Republica Moldova
MELODIA, societate pe acţiuni, MD
Str. Constantin Brâncuşi nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
Johnson & Johnson, US
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick,
New Jersey 08933,
Statele Unite ale Americii
GOMENIUC Vitali, MD
Str. Bulgară nr. 31, ap. 7,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
Maestro International Incorporated, US
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, Statele Unite ale Americii
Zoetis P LLC, US
100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932,
Statele Unite ale Americii
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IV
Indicaţii geografice, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate /
Geographical indications, appellations of
origin, traditional specialties guaranteed

P

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

L

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the
AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party.
Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. A
registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not
form a subject matter of any real rights.
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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-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri
de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.
În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.

I

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an
appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with
AGEPI.
Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no.
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee.
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Lista denumirilor de origine 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, transliteraţia / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului
Nr.
crt.
1

Nr.
înregistrării
AO 0924

Data
înregistrării
2014.03.11

Codul
ţării
IT

Denumirea de origine

Transliterarea/traducerea

ASIAGO

-

Produsul
Caşcaval

Lista certificatelor privind reînnoirea dreptului de utilizare
a denumirilor de origine protejate, eliberate în martie 2014
Se publică următoarele date: numărul de ordine al înregistrării, data de depozit a cererii de înregistrare
a denumirii de origine, denumirea de origine, clasa / produsul, aria geografică delimitată,
numărul certificatului privind reînnoirea dreptului de utilizare a denumirii de origine,
data reînnoirii dreptului de utilizare, valabilitatea certificatului privind reînnoirea
dreptului de utilizare a denumirii de origine, titularul dreptului de utilizare.
Numărul de ordine
al înregistrării:

DO-1

Data de depozit a cererii
de înregistrare a indicaţiei
geografice:
Denumirea de origine:

1997.07.07

Clasa / Produsul:

33 - vin roşu.

Aria geografică delimitată:

Teritoriul societăţii pe acţiuni
"Romăneşti" incluzând satele:
Romăneşti, Rădeni, Zamciogi din
raionul
Străşeni,
Republica
Moldova

Numărul certificatului privind
dreptul de utilizare a denumirii
de origine:

DO-1/R 01

Data reînnoirii dreptului
de utilizare:

2014.03.12

Valabilitatea certificatului privind
dreptul de utilizare a indicaţiei
geografice:

2024.03.12

Titularul dreptului de utilizare:

Romăneşti S.A., MD
MD-3728, Romăneşti, Străşeni,
Republica Moldova
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AVIZ INFORMATIV – CONSULTARE PUBLICĂ
INDICAŢII GEOGRAFICE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
În scopul executării prevederilor Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu
privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, încheiat la Bruxelles la 26
iunie 2012, ratificat prin Legea Republicii Moldova nr. 317 din 27.12.2012 şi intrat în vigoare la 01.04.2013
(în continuare – Acord), şi în conformitate cu decizia din 22.01.2014 a Comitetului Mixt instituit în temeiul
art. 11 din Acord, se iniţiază consultările publice pe marginea Listelor indicaţiilor geografice ale Uniunii
Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova, publicate în prezenta Secţiune.
În conformitate cu prevederile Acordului, prin "indicaţii geografice" se înţeleg indicaţiile, astfel cum
sunt definite în articolul 22 alineatul (1) al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala
legate de comerţ (Acordul TRIPS), care includ şi "denumirile de origine".
În termen de 2 luni din data publicării, orice persoană care are un interes legitim, poate formula o
opoziţie cu privire la acordarea protecţiei, prin depunerea unei declaraţii motivate la AGEPI.
Declaraţiile de opoziţie sunt admisibile numai în cazul în care acestea sunt primite în termenul
menţionat şi în cazul în care demonstrează, conform criteriilor prevăzute în Anexa II la Acord, că denumirea
propusă spre protecţie:
- ar intra în conflict cu denumirea unui soi de plante, inclusiv cu denumirea unui soi de struguri de
vinificaţie sau a unei rase de animale şi, în consecinţă, poate induce consumatorul în eroare cu privire la
adevărata origine a produsului;
- ar intra în conflict cu o denumire omonimă care ar lăsa consumatorului impresia greşită că
produsele sunt originare dintr-un alt teritoriu;
- având în vedere reputaţia şi renumele unei mărci, precum şi perioada de timp în care aceasta a
fost utilizată, ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata identitate a produsului;
- ar periclita existenţa unei denumiri total sau parţial omonime sau a unei mărci sau a unor produse
comercializate în mod legal timp de cel puţin cinci ani înainte de data publicării avizului informativ;
- ar intra în conflict cu o denumire considerată generică.
Criteriile menţionate, în cazul drepturilor de proprietate intelectuală, vor fi evaluate în raport cu
teritoriul Republicii Moldova.
Depunerea opoziţiilor împotriva acordării protecţiei indicaţiilor geografice din Uniunea Europeană,
publicate în prezenta Secţiune, nu este supusă taxelor sau condiţiilor de formă.
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INFORMATION NOTICE – PUBLIC CONSULTATION
GEOGRAPHICAL INDICATIONS FROM THE EUROPEAN UNION
In order to implement the provisions of the Agreement between the Republic of Moldova and the
European Union on the Protection of Geographical Indications of Agricultural Products and Foodstuffs,
concluded in Brussels on June 26, 2012, ratified by Law of the Republic of Moldova No. 317 of 27.12.2012
and entered into force on 01.04.2013 (hereinafter – the Agreement), and in accordance with the Decision of
22.01.2014 of the Joint Committee established under Art. 11 of the Agreement, public consultations are
initiated on the margins of the Lists of EU geographical indications proposed for protection on the territory of
the Republic of Moldova, published in the present Section.
In accordance with the provisions of the Agreement, “geographical indications” shall mean
indications as defined in Article 22 paragraph (1) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (the TRIPS Agreement), which include also “designations of origin”.
Within two months from the date of publication, any person, having a legitimate interest, shall be
entitled to submit an objection to such protection by lodging a duly substantiated statement.
Statements of objection shall be admissible only if they are received within the time-limit set out and
if they show, according to the criteria provided for in Annex II of the Agreement, that the name proposed for
protection would:
- conflict with the name of a plant variety, including a wine grape variety or an animal breed and as
a result is likely to mislead the consumer as to the true origin of the product;
- conflict with a homonymous name which would mislead the consumer into believing that products
come from another territory;
- in the light of a trademark's reputation and renown and the length of time it has been used, be
liable to mislead the consumer as to the true identity of the product;
- jeopardise the existence of an entirely or partly identical name or of a trademark or the existence
of products which have been legally on the market for at least five years preceding the date of
publication of the information notice;
- conflict with a name that is considered generic.
The criteria referred to above, in the case of intellectual property rights, shall be evaluated only in
relation to the territory of the Republic of Moldova.
The lodging of an objection to the protection of geographical indications from European Union,
published in this Section, shall not be subject to the payment of fees or any formal requirements.
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Listele indicaţiilor geografice ale Uniunii Europene propuse spre protecţie
în Republica Moldova în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice
ale produselor agricole şi alimentare

Lista indicaţiilor geografice
pentru produse agricole şi alimentare
(în ordinea alfabetică a codurilor ţărilor de origine)
Se publică următoarele date: numărul curent; codul ţării de origine; denumirea şi, dacă
este cazul,transliteraţia acesteia cu caractere latine; specificarea obiectului protecţiei - IGP
(indicaţie geografică protejată)/DOP (denumire de origine protejată); categoria de produse
conform clasificării produselor în sensul articolului 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare
La rubrica "Categoria de produse", prin "anexa I la tratat" se înţelege Anexa I la Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene.
Nr.
crt.
1
1

Cod
ţară
2
AT

2

BE

3

Denumirea
3
Mostviertler Birnmost

IGP/DOP
4
IGP

BE

Poperingse Hopscheuten / Poperingse
Hoppescheuten
Liers vlaaike

IGP
IGP

4

BG

Горнооряховски суджук/ Gornooryahovski sudzhuk

IGP

5

CY

Κουφέτα Αµυγδάλου Γεροσκήπου/ Koufeta
Amygdalou Geroskipou

IGP

6

CZ

Olomoucké tvarůžky

IGP

7

CZ

Karlovarské oplatky

IGP

8

CZ

Karlovarské trojhránky

IGP

9

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

IGP

10

CZ

VALAŠSKÝ FRGÁL

IGP

11

DE

Tettnanger Hopfen

IGP

12

DE

Nieheimer Käse

IGP

13

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

IGP

14

DE

Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs

IGP

15

DE

Halberstädter Würstchen

IGP

16

DE

IGP

17

DE

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem
Schrobenhausener Land/Spargel aus dem
Anbaugebiet Schrobenhausen
Hessischer Apfelwein

IGP

Categoria de produse
5
Alte produse din anexa I
la tratat (condimente etc.)
Fructe, legume și cereale în aceeași
stare sau transformate
Produse de panificație, produse
de patiserie, produse de cofetărie,
biscuiți
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Produse de panificație, produse
de patiserie, produse de cofetărie,
biscuiți
Brânzeturi
Produse de panificație, produse
de patiserie, produse de cofetărie,
biscuiți
Produse de panificație, produse
de patiserie, produse de cofetărie,
biscuiți
Fructe, legume și cereale în aceeași
stare sau transformate
Produse de panificație, produse
de patiserie, produse de cofetărie,
biscuiți
Alte produse din anexa I
la tratat (condimente etc.)
Brânzeturi
Fructe, legume și cereale în aceeași
stare sau transformate
Brânzeturi
Produse din carne (fierte, sărate,
afumate etc.)
Fructe, legume și cereale în aceeași
stare sau transformate
Alte produse din anexa I
la tratat (condimente etc.)
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18

2
DE

19
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DE

3
Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/
Dresdner Weihnachtsstollen
Salzwedeler Baumkuchen

4
IGP
IGP

20

DE

Hofer Rindfleischwurst

IGP

21

DE

Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern

IGP

22

DE

Göttinger Stracke

IGP

23

DE

Göttinger Feldkieker

IGP

24

DE

Rheinisches Apfelkraut

IGP

25

DE

IGP

26

DE

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken/
Holsteiner Katenrauchschinken/ Holsteiner
Knochenschinken
Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

27

DE

28

DE

29

5
Produse de panificație, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți
Produse de panificație, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Carne proaspătă (şi organe comestibile)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)

IGP

Paste făinoase

IGP

Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Pastă de muştar

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer
Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut
Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf
Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter
Düsseldorfer Mostert
Filderkraut / Filderspitzkraut

IGP

30

DE

Spalt Spalter

DOP

31

DE

IGP

32

DE

33

DE

Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen
aus Franken
Abensberger Spargel/Abensberger
Qualitätsspargel
Aischgründer Karpfen

34

DE

35

IGP

IGP
IGP

DE

Spargel aus Franken/Fränkischer
Spargel/Franken-Spargel
Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker

IGP

36

DE

Walbecker Spargel

IGP

37

DE

Weideochse vom Limpurger Rind

DOP

38

DE

IGP

39

DE

Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle /
Bamberger Hörnchen
Westfälischer Knochenschinken

IGP

40

DE

Stromberger Pflaume

DOP

41

DE

Holsteiner Tilsiter

IGP

Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Brânzeturi

42

DK

Vadehavsstude

IGP

Carne proaspătă (şi organe comestibile)

43

DK

Vadehavslam

IGP

Carne proaspătă (şi organe comestibile)

44

ES

Tarta de Santiago

IGP

45

ES

Castaña de Galicia

IGP

46

ES

Pemento de Oímbra

IGP

47

ES

Pemento da Arnoia

IGP

48

ES

Aceite Campo de Montiel

DOP

49

ES

Pemento de Herbón

DOP

50

ES

Los Pedroches

DOP

51

ES

DOP

52

ES

Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de
Guía / Queso de Guía
Estepa

Produse de panificație, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Uleiuri și grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Brânzeturi
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IGP

Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Alte produse din anexa I
la tratat (condimente etc.)
Pești, moluște, crustacee proaspete
și produse derivate
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Pești, moluște, crustacee proaspete
și produse derivate
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Carne proaspătă (şi organe comestibile)

DOP

Uleiuri și grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)

INDICAŢII GEOGRAFICE
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1
53

2
ES

3
Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

4
IGP

54

ES

Melón de la Mancha

IGP

55

ES

Montoro-Adamuz

DOP

56

ES

Chosco de Tineo

IGP

57

ES

Pera de Lleida

DOP

58

ES

Chorizo de Cantimpalos

IGP

59

ES

Aceite Campo de Calatrava

DOP

60

ES

Queso Casín

DOP

61

ES

Vinagre de Jerez

DOP

62

ES

Vinagre del Condado de Huelva

DOP

63

ES

Cordero de Extremadura

IGP

64

ES

Mantecados de Estepa

IGP

65

ES

Mongeta del Ganxet

DOP

66

ES

Tomate La Cañada

IGP

67

ES

Pimiento de Fresno-Benavente

IGP

68

ES

Papas Antiguas de Canarias

DOP

69

ES

Aceituna Aloreña de Málaga

DOP

70

ES

Queso Camerano

DOP

71

ES

Pa de Pagès Català

IGP

72

ES

Pasas de Málaga

DOP

73

ES

Garbanzo de Escacena

IGP

74

ES

Aceite de Navarra

DOP

75

ES

Aceite de Lucena

DOP

76

ES

Plátano de Canarias

IGP

77

ES

Queso Los Beyos

IGP

78

ES

Pan de Alfacar

IGP

79

ES

Cebolla Fuentes de Ebro

DOP

80

ES

Aceite Sierra del Moncayo

DOP

81

ES

Cordero Segureño

IGP

82

FI

Lapin Poron kuivaliha

DOP

83

FI

Lapin Poron kylmäsavuliha

DOP

84

FI

Kitkan viisas

DOP

85

FI

Puruveden muikku

IGP

86

FR

Pintadeau de la Drôme

IGP

87

FR

IGP

88

FR

Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir
de Bretagne — Gwinizh du Breizh
Mâconnais

DOP

5
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Uleiuri și grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Uleiuri și grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Brânzeturi
Alte produse din anexa I la tratat (condimente
etc.)
Alte produse din anexa I la tratat (condimente
etc.)
Carne proaspătă (şi organe comestibile)
Produse de panificație, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Brânzeturi
Produse de panificație, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Uleiuri și grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Uleiuri și grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Fructe, legume și cereale în aceeași stare sau
transformate
Brânzeturi
Produse de panificație, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți
Fructe, legume şi cereale în aceeași stare sau
transformate
Uleiuri şi grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Peşti, moluște, crustacee proaspete
şi produse derivate
Peşti, moluște, crustacee proaspete
şi produse derivate
Carne proaspătă (şi organe comestibile)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Brânzeturi
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1
89

2
FR

3
Saucisse de Morteau / Jésus de Morteau

4
IGP

90

FR

Génisse Fleur d'Aubrac

IGP

91

FR

Mogette de Vendée

IGP

92

FR

Fourme de Montbrison

DOP

Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Brânzeturi

93

FR

Porc de Franche-Comté

IGP

Carne proaspătă (şi organe comestibile)

94

FR

Olive de Nîmes

DOP

95

FR

DOP

96

FR

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina
corsa
Jambon de l'Ardèche

97

FR

Agneau du Périgord

IGP

Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Carne proaspătă (şi organe comestibile)

98

FR

Maine - Anjou

DOP

Carne proaspătă (şi organe comestibile)

99

FR

Oie d'Anjou

IGP

Carne proaspătă (şi organe comestibile)

100

FR

DOP

101

FR

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-SaintMichel
Saucisson de l'Ardèche

102

FR

Boeuf de Vendée

IGP

Peşti, moluşte, crustacee proaspete
şi produse derivate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Carne proaspătă (şi organe comestibile)

103

FR

Porc d'Auvergne

IGP

Carne proaspătă (şi organe comestibile)

104

FR

Figue de Solliès

DOP

105

FR

Melon de Guadeloupe

IGP

106

FR

Béa du Roussillon

DOP

107

FR

Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande

IGP

108

FR

Agneau de lait des Pyrénées

IGP

Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Alte produse din anexa I la tratat (condimente
etc.)
Carne proaspătă (şi organe comestibile)

109

FR

Gruyère

IGP

Brânzeturi

110

FR

Fin Gras/ Fin Gras du Mézenc

DOP

Carne proaspătă (şi organe comestibile)

111

FR

Porc du Sud-Ouest

IGP

Carne proaspătă (şi organe comestibile)

112

FR

Ail fumé d'Arleux

IGP

113

FR

Fraises de Nîmes

IGP

114

FR

Saucisse de Montbéliard

IGP

115

FR

Prés-salés de la baie de Somme

DOP

Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Carne proaspătă (şi organe comestibile)

116

FR

Oignon de Roscoff

DOP

117

FR

Gâche vendéenne

IGP

118

FR

Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes

IGP

119

FR

Rillettes de Tours

IGP

120

FR

Rigotte de Condrieu

DOP

121

FR

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

DOP

Carne proaspătă (şi organe comestibile)

122

FR

Pâté de Campagne Breton

IGP

123

FR

Saint-Marcellin

IGP

Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Brânzeturi

124

GB

Traditional Cumberland Sausage

IGP

125

GB

Cornish Pasty

IGP

130

IGP

IGP

5
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Carne proaspătă (şi organe comestibile)

Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Produse de panificaţie, produse de patiserie,
produse de cofetărie, biscuiţi
Carne proaspătă (şi organe comestibile)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Brânzeturi

Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Produse de panificaţie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiţi

INDICAŢII GEOGRAFICE
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1
126

2
GB

Native Shetland Wool

3

4
DOP

127

GB

Lough Neagh Eel

IGP

128

GB

New Season Comber Potatoes / Comber Earlies

IGP

129

GB

Armagh Bramley Apples

IGP

130

GB

Isle of Man Queenies

DOP

131

GB

Newmarket Sausage

IGP

132

GB

Scottish Wild Salmon

IGP

133

GB

Stornoway Black Pudding

IGP

134

GB

Lakeland Herdwick

DOP

135

GB

East Kent Goldings

DOP

136

GB

Fenland Celery

IGP

137

GB

Fal Oyster

DOP

138

GB

Orkney Scottish Island Cheddar

IGP

139

GB

IGP

140

GB

Pembrokeshire Earlies / Pembrokeshire Early
Potatoes
Yorkshire Wensleydale

141

GR

142

IGP

5
Lână
Peşti, moluşte, crustacee proaspete
şi produse derivate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Peşti, moluşte, crustacee proaspete
şi produse derivate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Peşti, moluşte, crustacee proaspete
şi produse derivate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Carne proaspătă (şi organe comestibile)
Alte produse din anexa I la tratat (condimente
etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Peşti, moluşte, crustacee proaspete
şi produse derivate
Brânzeturi
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Brânzeturi

DOP

GR

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης /
Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis
Φάβα Σαντορίνης / Fava Santorinis

143

GR

Φιρίκι Πηλίου/ Firiki Piliou

DOP

144

GR

Σταφίδα Ηλείας/ Stafida Ilias

IGP

145

GR

Αρνάκι Ελασσόνας/ Arnaki Elassonas

DOP

Uleiuri şi grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Carne proaspătă (şi organe comestibile)

146

GR

DOP

Brânzeturi

147

GR

Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας/ Xygalo Siteias /
Xigalo Siteias
Κατσικάκι Ελασσόνας/ Katsikaki Elassonas

DOP

Carne proaspătă (şi organe comestibile)

148

GR

Πατάτα Νάξου / Patata Naxou

IGP

149

GR

DOP

150

GR

151

GR

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής/ Prasines Elies
Chalkidikis
Φασόλια Βανίλιες Φενεού / Fasolia Vanilies
Feneou
Μανταρίνι Χίου / Mandarini Chiou

152

GR

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη / Xira Syka Taxiarchi

DOP

153

GR

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής/ Agoureleo Chalkidikis

DOP

154

GR

Μεσσαρά/ Messara

DOP

155

GR

Τοµατάκι Σαντορίνης/ Tomataki Santorinis

DOP

156

HU

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

IGP

157

HU

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

IGP

158

HU

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

DOP

159

HU

Gönci kajszibarack

IGP

160

HU

Magyar szürkemarha hús

IGP

Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Uleiuri şi grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Uleiuri şi grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Alte produse din anexa I la tratat (condimente
etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeași stare sau
transformate
Carne proaspătă (şi organe comestibile)

161

HU

Alföldi kamillavirágzat

DOP

DOP

IGP
IGP

Alte produse din anexa I la tratat (condimente
etc.)
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1
162

2
HU

3
Kalocsai fűszerpaprika örlemény

4
DOP

163

HU

Szőregi rózsatő

IGP

164

IE

Waterford Blaa / Blaa

IGP

165

IT

Aglio di Voghiera

DOP

166

IT

Piave

DOP

Produse de panificaţie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiţi
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Brânzeturi

167

IT

Canestrato di Moliterno

IGP

Brânzeturi

168

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

DOP

169

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

DOP

170

IT

Pesca di Leonforte

IGP

171

IT

Ricotta di Bufala Campana

DOP

172

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

DOP

173

IT

Patata della Sila

IGP

174

IT

Asparago di Badoere

IGP

175

IT

Vastedda della valle del Belìce

DOP

Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Alte produse de origine animală
(ouă, miere, produse lactate cu excepţia
untului etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Brânzeturi

176

IT

Marrone della Valle di Susa

IGP

177

IT

Peperone di Pontecorvo

DOP

178

IT

Carota Novella di Ispica

IGP

179

IT

Arancia di Ribera

DOP

180

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

DOP

181

IT

Limone di Siracusa

IGP

182

IT

Piacentinu Ennese

DOP

183

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

DOP

184

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

DOP

185

IT

Formaggella del Luinese

DOP

186

IT

Farina di castagne della Lunigiana

DOP

187

IT

Fagiolo Cuneo

IGP

188

IT

Porchetta di Ariccia

IGP

189

IT

Fichi di Cosenza

DOP

190

IT

Prosciutto Amatriciano

IGP

191

IT

Liquirizia di Calabria

DOP

192

IT

Brovada

DOP

193

IT

Coppa di Parma

IGP

194

IT

Carciofo Brindisino

IGP

195

IT

Seggiano

DOP

196

IT

Terre Aurunche

DOP

132

5
Alte produse din anexa I la tratat (condimente
etc.)
Flori şi plante ornamentale

Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Brânzeturi
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Alte produse de origine animală
(ouă, miere, produse lactate cu excepţia
untului etc.)
Brânzeturi
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Alte produse din anexa I la tratat (condimente
etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Uleiuri şi grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Uleiuri şi grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)

INDICAŢII GEOGRAFICE
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1
197

2
IT

Ciliegia dell'Etna

3

4
DOP

5
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Brânzeturi

198

IT

Salva Cremasco

DOP

199

IT

Vulture

DOP

200

IT

Limone di Rocca Imperiale

IGP

201

IT

Susina di Dro

DOP

202

IT

Cinta Senese

DOP

Uleiuri şi grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Carne proaspătă (şi organe comestibile)

203

IT

Nostrano Valtrompia

DOP

Brânzeturi

204

IT

Squacquerone di Romagna

DOP

Brânzeturi

205

IT

Uva di Puglia

IGP

206

IT

Ciliegia di Vignola

IGP

207

IT

Sale Marino di Trapani

IGP

208

IT

Salame Felino

IGP

209

IT

Ficodindia di San Cono

DOP

210

IT

Mela Rossa Cuneo

IGP

211

IT

Panforte di Siena

IGP

212

IT

Agnello del Centro Italia

IGP

Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Alte produse din anexa I la tratat (condimente
etc.)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Produse de panificaţie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiţi
Carne proaspătă (şi organe comestibile)

213

IT

Salmerino del Trentino

IGP

214

IT

Trote del Trentino

IGP

215

IT

Pasta di Gragnano

IGP

216

IT

Melone Mantovano

IGP

217

IT

Maccheroncini di Campofilone

IGP

Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Paste făinoase

218

IT

Pecorino di Picinisco

DOP

Brânzeturi

219

IT

Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì

DOP

Brânzeturi

220

IT

Cozza di Scardovari

DOP

221

LT

Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z
Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny

DOP

222

LT

Lietuviškas varškės sūris

IGP

Peşti, moluşte, crustacee proaspete
şi produse derivate
Alte produse de origine animală
(ouă, miere, produse lactate cu excepţia
untului etc.)
Brânzeturi

223

LT

Stakliškės

IGP

224

NL

Gouda Holland

IGP

Alte produse din anexa I la tratat (condimente
etc.)
Brânzeturi

225

NL

Edam Holland

IGP

Brânzeturi

226

PL

Miód kurpiowski

IGP

227

PL

Fasola korczyńska

IGP

228

PL

Podkarpacki miód spadziowy

DOP

229

PL

Suska sechlońska

IGP

230

PL

Kiełbasa lisiecka

IGP

231

PL

Śliwka szydłowska

IGP

232

PL

Obwarzanek krakowski

IGP

Alte produse de origine animală
(ouă, miere, produse lactate cu excepţia
untului etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Alte produse de origine animală
(ouă, miere, produse lactate cu excepţia
untului etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Produse de panificaţie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiţi

Peşti, moluşte, crustacee proaspete
şi produse derivate
Peşti, moluşte, crustacee proaspete
şi produse derivate
Paste făinoase
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1
233

2
PL

Jabłka łąckie

4
IGP

234

PL

Chleb prądnicki

IGP

235

PL

Karp zatorski

DOP

236

PL

Miód drahimski

IGP

237

PL

Kołocz śląski/kołacz śląski

IGP

238

PL

Jabłka grójeckie

IGP

239

PL

DOP

240

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z
Doliny Dunajca
Fasola Wrzawska

DOP

241
242
243
244
245

PL
PL
PT
PT
PT

Ser koryciński swojski
Jagnięcina podhalańska
Cordeiro Mirandês / Canhono Mirandês
Cabrito do Alentejo
Pastel deTentúgal

IGP
IGP
DOP
IGP
IGP

246

PT

Travia da Beira Baixa

DOP

247

PT

Carne de Bravo do Ribatejo

DOP

248

PT

Maçã Riscadinha de Palmela

DOP

249

PT

Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira

DOP

250

RO

Magiun de prune Topoloveni

IGP

251

SE

Bruna bönor från Öland

IGP

252

SE

Kalix Löjrom

DOP

253

SI

Prleška tünka

IGP

254

SI

Nanoški sir

DOP

255

SI

Kočevski gozdni med

DOP

256

SI

Šebreljski želodec

IGP

257

SI

Zgornjesavinjski želodec

IGP

258

SI

Ptujski lük

IGP

259
260

SI
SI

Tolminc
Kraški pršut

DOP
IGP

261

SI

Kraški zašink

IGP

262
263

SI
SI

Bovški sir
Štajersko prekmursko bučno olje

DOP
IGP

264

SI

Kraška panceta

IGP

265

SI

Kraški med

DOP

266
267

SI
SI

Mohant
Slovenski med

DOP
IGP

268
269
270

SK
SK
SK

Zázrivský korbáčik
Tekovský salámový syr
Oravský korbáčik

IGP
IGP
IGP
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5
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Produse de panificaţie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiţi
Peşti, moluşte, crustacee proaspete şi
produse derivate
Alte produse de origine animală
(ouă, miere, produse lactate cu excepţia
untului etc.)
Produse de panificaţie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiţi
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Brânzeturi
Carne proaspătă (şi organe comestibile)
Carne proaspătă (şi organe comestibile)
Carne proaspătă (şi organe comestibile)
Produse de panificaţie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, biscuiţi
Alte produse de origine animală
(ouă, miere, produse lactate cu excepţia
untului etc.)
Carne proaspătă (şi organe comestibile)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Alte produse din anexa I la tratat (condimente
etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Peşti, moluşte, crustacee proaspete şi
produse derivate
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Brânzeturi
Alte produse de origine animală (ouă, miere,
produse lactate cu excepţia untului etc.)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Fructe, legume şi cereale în aceeaşi stare sau
transformate
Brânzeturi
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Brânzeturi
Uleiuri şi grăsimi
(unt, margarină, uleiuri etc.)
Produse din carne
(fierte, sărate, afumate etc.)
Alte produse de origine animală
(ouă, miere, produse lactate cu excepţia
untului etc.)
Brânzeturi
Alte produse de origine animală
(ouă, miere, produse lactate cu excepţia
untului etc.)
Brânzeturi
Brânzeturi
Brânzeturi

INDICAŢII GEOGRAFICE

MD - BOPI 4/2014

2. Lista indicaţiilor geografice pentru vinuri
(în ordinea alfabetică a codurilor ţărilor de origine)
Se publică următoarele date: numărul curent; codul ţării de origine; denumirea şi, dacă
este cazul, transliteraţia acesteia cu caractere latine; specificarea obiectului protecţiei - IGP
(indicaţie geografică protejată)/DOP (denumire de origine protejată)
Nr.
crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cod ţară

18

GR

19

GR

20

GR

21

GR

22

GR

23

GR

24

GR

25

GR

26

GR

27

GR

28

GR

29

GR

30

GR

31

GR

32
33
34
35
36
37
38
39
40

HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR

2
CZ
CZ
CZ
CZ
DK
DK
DK
DK
ES
ES
ES
ES
ES
FR
FR
FR
GR

Denumirea
3
Novosedelské Slámové víno
Šobes
Šobeské víno
Znojmo
Bornholm
Fyn
Jylland
Sjælland
Aylés
Calzadilla
Casa del Blanco
Los Balagueses
Sierra de Salamanca
Alsace grand cru Kaefferkopf
Corbières-Boutenac
Vinsobres
Έβρος
Termen echivalent: Evros
Ελασσόνα
Termen echivalent: Elassona
Ζάκυνθος
Termen echivalent: Zakynthos
Θάσος
Termen echivalent: Thasos
Καβάλα
Termen echivalent: Kavala
Λέσβος
Termen echivalent: Lesvos
Πάρος Malvasia
Termen echivalent: Malvasia Paros
Πισάτις
Termen echivalent: Pisatis
Ρέθυµνο
Termen echivalent: Rethimno
Σητείας Malvasia
Termen echivalent: Malvasia Sitia
Φθιώτιδα
Termen echivalent: Fthiotida/Phthiotis
Χάνδακας – Candia
Termen echivalent: Candia
Χάνδακας Malvasia –Candia
Termen echivalent: Malvasia Χάνδακας-Candia
Χανιά
Termen echivalent: Chania
Χίος
Termen echivalent: Chios
Dalmatinska zagora
Dingač
Hrvatska Istra
Hrvatsko Podunavlje
Hrvatsko primőrje
Istočna kontinentalna Hrvatska
Moslavina
Plešivica
Pokuplje

IGP/DOP
4
DOP
DOP
DOP
DOP
IGP
IGP
IGP
IGP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
DOP
IGP
IGP
DOP
IGP
DOP
DOP
IGP
IGP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
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1
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

2
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

58
59

IT
IT

60
61
62
63
64
65
66
67
68

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

GEOGRAPHICAL INDICATIONS
3
Prigorje-Bilogora
Primorska Hrvatska
Sjevema Dalmacija
Slavonija
Srednja i Južna Dalmacija
Zagorje - Medimurje
Zapadną kontinentalna Hrvatska |
Amelia
Anagni
Avola
Barletta
Cagliari
Calosso
Casavecchia di Pontelatone
Casteggio
Catalanesca del Monte Somma
Colleoni
Termen echivalent: Terre del Colleoni
Costa Etrusco Romana
Durello Lessini
Termen echivalent: Lessini Durello
Grance Senesi
I Terreni di Sanseverino
Liguria di Levante
Matera
Negroamaro di Terra d'Otranto
Ortona
Ortrugo
Roma
Serenissima
Termen echivalent: Vigneti della Serenissima
Spoleto
Terra d'Otranto
Terrazze dell'Imperiese
Terre Alfieri
Terre di Cosenza
Terre di Pisa
Todi
Valdinievole
Valli Ossolane
Valtènesi
Villamagna

4
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
IGP
DOP
DOP
IGP
IGP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
IGP
DOP
IGP
DOP
DOP
DOP
IGP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
IGP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP

3. Lista indicaţiilor geografice
pentru vinuri aromatizate
(în ordinea alfabetică a codurilor ţărilor de origine)
Se publică următoarele date: numărul curent; codul ţării de origine; indicaţia geografică
Nr.
crt.
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Cod ţară

Indicaţia geografică

1.

ES

Vino Naranja del Condado de Huelva

2.

HR

Samoborski bermet
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Lista indicaţiilor geografice pentru băuturi spirtoase
(în ordinea alfabetică a codurilor ţărilor de origine)
Se publică următoarele date: numărul curent; codul ţării; indicaţia geografică; categoria de produse
conform Anexei II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor
geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului
Nr.
crt.

Cod
ţară

Indicaţia geografică

Categoria de produse

1.

GB

Somerset Cider Brandy

2.

HR

Hrvatska loza

Rachiu de cidru de mere
şi rachiu de cidru de pere
Rachiu de fructe

3.

HR

Hrvatska stara šljivovica

Rachiu de fructe

4.

HR

Slavonska šljivovica

Rachiu de fructe

5.

HR

Hrvatski pelinkovac

Lichior

6.

HR

Zadarski maraschino

Maraschino, Marrasquino sau Maraskino

7.

HR

Hrvatska travarica

Alte băuturi spirtoase
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V
Design industrial / Industrial design

P

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

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

L

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

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

Numărul certificatului
Number of the certificate

(15)

Data înregistrării

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

(21)

Numărul de depozit

Date of the registration
Expected expiration date of the registration
Number of the industrial design
Number of the application
(22)

Data de depozit
Date of filing of the application

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale

(30)

Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris

(31)

Numărul cererii prioritare

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

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

(33)

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

(43)

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

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial

(45)

Data eliberării certificatului

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării

Date of publication of the decision on registration of the industrial design
Date of issuance of the certificate
Date of expiration of deferment
(51)

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

(54)

Indicarea produsului
Designation of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

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

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

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

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

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate
Applications for the registration of published industrial designs
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare (semestrial)
List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with
the numerical index (half-yearly)
BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor
CIDMI (semestrial)
List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with
the ICID classes (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
List of registered industrial designs
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
(semestrial)
List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial)
List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly)
FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase
List of withdrawn industrial designs
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
List of refused industrial designs
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate
List of issued industrial design certificates
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international
numerical index (monthly, half-yearly)
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
claselor CIDMI (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID
classes (monthly, half-yearly)
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
List of renewed industrial designs
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga
List of industrial designs renewed under the Hague Agreement
MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a
desenelor şi modelelor industriale
List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration
certificates
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a
expirat (inclusiv termenul de graţie)
List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period)
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate
List of revalidated industrial design certificates
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BA1L Cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale /
Applications for registration of industrial
designs

O

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

A

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

DESIGN

LOC (9) Cl. 06-13; 20-03
f 2013 0118
2013.12.24
54

(71)

(72)
(54)

MURSA Nicolae, MD
Str. Mihai Viteazul nr. 76, MD-3715,
Cojuşna, Străşeni, Republica Moldova
Mursa Nicolae, MD
Huse cu panouri publicitare pentru
scaune

(55)

144

1

2

3

4

5

6

DESIGN

MD - BOPI 4/2014

(21) f 2013 0118

7

8

9

10

11

12

145

MD - BOPI 4/2014

DESIGN

(21) f 2013 0118

146

13

14

15

16

17

18

DESIGN

MD - BOPI 4/2014

(21) f 2013 0118

19

20

21

22

23

24

147

MD - BOPI 4/2014

DESIGN

(21) f 2013 0118

148

25

26

27

28

29

30

DESIGN

MD - BOPI 4/2014

(21) f 2013 0118

31

32

33

34

35

36

149

MD - BOPI 4/2014

DESIGN

(21) f 2013 0118

150

37

38

39

40

41

42

DESIGN

MD - BOPI 4/2014

(21) f 2013 0118

43

44

45

46

47

48
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MD - BOPI 4/2014

DESIGN

(21) f 2013 0118

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

LOC (9) Cl. 09-01
f 2013 0110
2013.11.12
1

49

50

51

52

53

54

(71)

(74)
(54)
(55)

152

EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
ULANOV Denis
Butelie

DESIGN
(21)

MD - BOPI 4/2014

f 2013 0110

1

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

LOC (9) Cl. 09-01
f 2013 0111
2013.11.12
1

(71)

(74)
(54)

EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
ULANOV Denis
Butelie

(55)

1
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MD - BOPI 4/2014
(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(28)
(57)

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-05; 19-08
f 2013 0117
2013.12.18
002257725
2013.06.18
EM
4
Culori revendicate:
modelul 1 - albastru, galben, roşu, alb,
cafeniu, bej;

(71)

(72)

(74)
(54)

(55)

1

2

3

154

modelul 3 - alb, negru, cafeniu de diferite
nuanţe, galben, roşu, bej
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
STRIDE Michael, GB
ANNETTS David, GB
MEIKLE Paul, GB
FERRIDAY Jonathan, GB
SOCOLOVA Ecaterina
Motive decorative pentru ambalaje

DESIGN

MD - BOPI 4/2014

(21) f 2013 0117

4

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

LOC (9) Cl. 09-05; 19-08
f 2014 0009
2014.02.19
1

(71)

(72)
(54)

GUMBATOV MUGABIL ALECPER OGLI,
MD
Str. Buna Vestire nr. 15/1, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
GUMBATOV MUGABIL ALECPER OGLI,
MD
Ambalaj-pungă

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

1.1

1.2

155

MD - BOPI 4/2014
(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(28)
(57)

DESIGN

LOC (9) Cl. 19-08
f 2013 0113
2013.11.22
RU2012501882
2013.05.22
RU
5
Culori revendicate:
modelul 1 - rosu cu diferite nuanţe, alb,
galben cu diferite nuanţe, cafeniu cu diferite
nuanţe, bej, verde;
modelul 2 - rosu cu diferite nuanţe, alb, auriu,
cafeniu cu diferite nuanţe, bej, roz, verde;
modelul 3 - rosu-închis, alb, galben cu
diferite nuanţe, cafeniu cu diferite nuanţe,
bej, verde;

(71)

(72)
(74)
(54)

modelul 4 - rosu-închis, alb, galben cu diferite
nuanţe, cafeniu cu diferite nuanţe, bej;
modelul 5 - rosu-închis, alb, auriu, cafeniu cu
diferite nuanţe, bej, albastru cu diferite
nuanţe
OTKRYTOE AKCIONERNOE
OBSCHESTVO "SLAKON", RU
ul. Aviamotornaya, d. 50, str. 2, office 8,
111024, Moscow, Federaţia Rusă
ILINYKH Vladimir Vitalevich, RU
GLAZUNOV Nicolae
Partea din faţă a ambalajului pentru
prăjitură

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

1

2

4

156

3

5

DESIGN

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

MD - BOPI 4/2014

LOC (9) Cl. 19-08
f 2013 0120
2013.12.30
21
Culori revendicate:
modelul 1 - alb, verde, albastru, gri;
modelul 2 - alb, albastru, gri, verde, oranj;
modelul 3 - alb, gri, verde, roşu, albastru;
modelul 4 - verde, gri, galben, albastru,alb;
modelul 5 - verde, gri, alb, albastru;
modelul 6 - verde, gri, roz, albastru, alb;
modelul 7 - verde, gri, albastru, alb;
modelul 8 - verde, oranj, albastru, gri, alb;
modelul 9 - gri, galben, alb, albastru;
modelul 10 - gri, verde, albastru, alb;

(71)

(54)

modelul 11 - gri, verde, albastru, alb;
modelul 12 - gri, verde, albastru, galben, alb;
modelul 13 - alb, oranj, verde, albastru, gri;
modelul 14 - verde, roşu, alb, albastru, gri;
modelul 15 - verde, alb, roşu, albastru, gri;
modelul 16 - alb, galben, albastru, verde, gri;
modelul 17 - verde, albastru, alb, gri;
modelul 18 - oranj, alb, albastru, verde, gri;
modelul 19 - verde, alb, albastru, gri;
modelul 20 - verde, alb, roşu, albastru, gri;
modelul 21 - verde, albastru, alb, roşu, gri
VIORICA-COSMETIC S. A., MD
Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
Etichete

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

1

2
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MD - BOPI 4/2014

DESIGN

(21) f 2013 0120

3

4

158

DESIGN

MD - BOPI 4/2014

(21) f 2013 0120

5

6

159

MD - BOPI 4/2014

DESIGN

(21) f 2013 0120

7

8

160

DESIGN

MD - BOPI 4/2014

(21) f 2013 0120

9

10

161

MD - BOPI 4/2014

DESIGN

(21) f 2013 0120

11

12

162

DESIGN

MD - BOPI 4/2014

(21) f 2013 0120

13

14

163

MD - BOPI 4/2014

DESIGN

(21) f 2013 0120

15

16

164

DESIGN

MD - BOPI 4/2014

(21) f 2013 0120

17

18

165

MD - BOPI 4/2014

DESIGN

(21) f 2013 0120

19

20

166

DESIGN

MD - BOPI 4/2014

(21) f 2013 0120

21

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

(71)

LOC (9) Cl. 19-08
f 2014 0010
2014.02.19
1

(72)
(54)

GUMBATOV MUGABIL ALECPER OGLI,
MD
Str. Buna Vestire nr. 15/1, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
GUMBATOV MUGABIL ALECPER OGLI,
MD
Etichetă

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

1
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele
conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

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

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

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

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(43)
Nr. BOPI

CAŞU Veaceslav, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 48,
ap. 34, MD-3909, Cahul,
Republica Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica
Moldova

9/2013

1

1538

2014.03.31 2018.07.12 f 2013 0079 2013.07.12

09-01

1

2

1539

2014.03.31 2018.06.07 f 2013 0055 2013.06.07

11-02

3

1540

2014.03.31 2016.09.07 f 2011 0063 2011.09.07

19-08

25 (1, 2,
3, 4, 5, 6,
7, 8, 10,
11, 12,
13, 14,
15, 16,
17, 18,
19, 20,
21, 22,
23, 24,
25, 26 )
4

4

1541

2014.03.31 2018.07.29 f 2013 0082 2013.07.29

19-08

9

4

1541

2014.03.31 2018.07.29 f 2013 0082 2013.07.29

19-08

9

168

"DEVELOPMENTGROUP" S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE
CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Industrială nr. 40,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

7/2013

9/2012

9/2013

9/2013

DESIGN

MD - BOPI 4/2014

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

(51)
Clase

1

(11)
Nr.
certificatului
1517

09-03

(21)
Nr.
de depozit
f 2013 0015

(22)
Data
de depozit
2013.02.28

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale
1

2
3

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

1518

11-02

f 2013 0056

2013.06.07

25

ART GRUP BRIVET S.R.L.,
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
GÎRBU Anatolie, MD

1519

11-02

f 2013 0057

2013.06.07

24

GÎRBU Anatolie, MD

4

1520

11-02

f 2013 0061

2013.06.17

24

GÎRBU Anatolie, MD

5

1521

19-08

f 2013 0004

2013.02.11

6

COMPANIA LACTALIS - ALBA
S.R.L., ÎNTREPRINDERE
CU CAPITAL STRĂIN, MD

(44)
Nr. BOPI
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014

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

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1
1

2
153

3
2018.07.30

4
0189

5
1998.07.30

6
05-05

2

182

2018.06.10

0174

1998.06.10

02-04

3

544

2018.02.10

f 2003 0012

2003.02.10

09-01

4

695

2019.04.23

f 2004 0085

2004.04.23

09-01

(28)
(73)
Nr. de desene
Titularul şi adresa,
cod ST.3 OMPI
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial reînnoit)
7
8
1
FLOARE, OPEN JOINT-STOCK
COMPANY, MD
Str. Comunistă nr. 181,
MD-3200, Tighina, Republica
Moldova
4
FLOARE, OPEN JOINT-STOCK
COMPANY, MD
Str. Comunistă nr. 181,
MD-3200, Tighina, Republica
Moldova
1
"DEVELOPMENT-GROUP" S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL
STRĂIN, MD
Str. Industrială, 40,
MD-2023, Chişinău, Republica
Moldova
1
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

(44)(45)
Nr.
BOPI

9
1/1999
4/2000

8/1999
5/2000

1/2004
9/2004

3/2005
10/2006
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DESIGN

1
5

1170

3
2018.12.23

4
f 2008 0099

5
2008.12.23

6
09-01

7
1

6

1180

2018.12.23

f 2008 0100

2008.12.23

09-07

1

7

1183

2019.01.22

f 2009 0004

2009.01.22

06-13

12

8

1231

2019.04.16

f 2009 0022

2009.04.16

32-00

1

8
PUBLICINE ACŢIONERNE
TOVARÎSTVO "KARLSBERG
UCRAINA", UA
Vul. Sapojnikova, 6,
m. Zaporijjea, 69076, Ucraina
PUBLICINE ACŢIONERNE
TOVARÎSTVO "KARLSBERG
UCRAINA", UA
Vul. Sapojnikova, 6,
m. Zaporijjea, 69076, Ucraina
CERNOLEVSCHI Zinaida, MD
MD-7234, Şestaci, Şoldăneşti,
Republica Moldova
GIANIS IMPEX S.R.L. SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Ion Creangă nr.6/V,
MD-2069, Chişinău, Republica
Moldova

9
3/2009
10/2009
2/2010

3/2009
11/2009
3/2010

4/2009
12/2009
2/2010
11/2009
5/2010
9/2010

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
(11)
crt. Nr. înregistrării

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

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

4

5
Aspiratoare de tensiune
înaltă / High pressure
cleaners / Nettoyeurs
haute pression
Părţi ale instalaţiilor de
spălat pentru
autovehicule / Washing
installations for motor
cars / Installations de
lavage pour automobiles
Oglindă (mobilier) /
Mirror [furniture] / Miroir
[meuble]
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Cadrane; carcasă pentru
ceas / Dials; watch case /
Cadrans; boîte de
montre

1

2

1

DM/079048

2012.09.04 ALFRED KÄRCHER
GMBH & CO. KG, DE

2

DM/079099

2012.09.10 ALFRED KÄRCHER
GMBH & CO. KG, DE

3

DM/080332

2013.02.18 YORULMAZER,
RAFET EREN, TR

4

DM/080402

5

DM/080438

6

DM/080439

2013.03.18 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
2013.03.22 OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
2013.03.25 MIDO AG
(MIDO SA)
(MIDO LTD.) , CH

170

(51)
Clase

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

Nr. IDB

6

7

8

9

15-05

2

2017.09.04

35/2013

15-05

24

2017.09.10

36/2013

06-07

1

2018.02.18

33/2013

10-02

1

2018.03.18

37/2013

10-02

2

2018.03.22

38/2013

10-07

3

2018.03.25

38/2013

DESIGN
1
7

2
DM/080462

8

DM/080479

9

DM/080486

10
11

DM/080503
DM/080505

12

DM/080506

13

DM/080507

14

DM/080508

15

DM/080509

16

DM/080524

17

DM/080632

18
19

DM/080733
DM/080734

20

DM/080735

21

DM/080736

22

DM/080737

23

DM/080738

24

DM/081026

MD - BOPI 4/2014
3
4
2013.03.22 GLASHÜTTER
UHRENBETRIEB
GMBH, DE
2013.03.27 RADO UHREN AG
(RADO WATCH CO.
LTD.) (MONTRES
RADO SA), CH
2013.03.25 ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGÈRE
SUISSE, CH
2013.03.25 BLANCPAIN SA, CH
2013.03.26 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
2013.03.26 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
2013.03.26 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
2013.03.26 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
2013.03.27 MONTRES BREGUET
S.A., CH
2013.04.04 HAMILTON
INTERNATIONAL AG
(HAMILTON
INTERNATIONAL SA)
(HAMILTON
INTERNATIONAL
LTD), CH
2013.04.08 GUERLAIN SOCIETE
ANONYME, FR
2012.10.18,
0013477770001, EM
2013.04.04 BLANCPAIN SA, CH
2013.04.04 OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
2013.04.04 OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
2013.04.04 OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
2013.04.04 OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
2013.04.04 OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
2013.03.05 INDRA SISTEMAS,
S.A., ES

5
Cadrane / Dials /
Cadrans

6
10-07

7
7

8
2018.03.22

9
38/2013

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2018.03.27

38/2013

Carcase pentru ceas /
Watch cases / Boîtiers
de montre

10-07

5

2018.03.25

38/2013

Cadran / Dial / Cadran
Brăţară pentru ceas /
Watch bracelet /
Bracelet de montre
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-07
10-07

1
1

2018.03.25
2018.03.26

38/2013
38/2013

10-02

2

2018.03.26

38/2013

10-02

5

2018.03.26

38/2013

10-02

2

2018.03.26

38/2013

Ceas / Watch / Montre

10-02

1

2018.03.27

38/2013

Mecanism de mişcare a
ceasului / Watch
movement / Mouvement
d'horlogerie

10-07

1

2018.04.04

39/2013

Flacon / Small bottle /
Flacon

09-01

1

2018.04.08

40/2013

Ceas / Watch / Montre
Ceasuri / Watches /
Montres

10-02
10-02

1
3

2018.04.04
2018.04.04

39/2013
39/2013

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Ceas / Watch / Montre

10-02

1

2018.04.04

39/2013

10-02

1

2018.04.04

39/2013

10-02

2

2018.04.04

39/2013

10-02

1

2018.04.04

39/2013

06-04,
05, 06

8

2018.03.05

35/2013

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceas / Watch / Montre

Staţii de lucru al
controlului feroviar;
structură pentru staţia de
control feroviar;
compartimente de
sertare; modul pentru
arhivă; modul de dulap /
Railway control
workstations; structure
for railway control
station; drawers; archive
module; cabinet module /
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25

DM/081760

2013.09.17 NEBES LIMITED, LI

26

DM/081833

2013.09.18 FICOSOTA SYNTEZ
OOD, BG

Postes de travail de
contrôle ferroviaire; bâti
pour poste de contrôle
ferroviaire;
compartiments à tiroir;
Module d'archivage;
Module d'armoire
Butelii / Bottles /
Bouteilles
Butelii din plastic /
Plastic bottles /
Bouteilles en matières
plastiques

09-01

2

2018.09.17

38/2013

09-01

2

2018.09.18

40/2013

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

5
Staţii de lucru al controlului
feroviar; structură pentru staţia
de control feroviar;
compartimente de sertare;
modul pentru arhivă; modul de
dulap / Railway control
workstations; structure for
railway control station;
drawers; archive module;
cabinet module / Postes de
travail de contrôle ferroviaire;
bâti pour poste de contrôle
ferroviaire; compartiments à
tiroir; Module d'archivage;
Module d'armoire
Oglindă (mobilier) / Mirror
[furniture] / Miroir [meuble]
Flacon / Small bottle / Flacon

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

4

06-04,
05, 06

DM/081026

2013.03.05

INDRA SISTEMAS,
S.A., ES

06-07

DM/080332

2013.02.18

09-01

DM/080632

2013.04.08

YORULMAZER,
RAFET EREN, TR
GUERLAIN
SOCIETE
ANONYME, FR

2012.10.18,
0013477770001, EM
09-01
09-01

DM/081760
DM/081833

2013.09.17
2013.09.18

NEBES LIMITED, LI
FICOSOTA
SYNTEZ OOD, BG

10-02

DM/080402

2013.03.18

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
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Butelii / Bottles / Bouteilles
Butelii din plastic / Plastic
bottles / Bouteilles en matières
plastiques
Ceas de mână / Wristwatch /
Montre-bracelet

(28)
Nr. de
desene şi
modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

6

7

8

8

2018.03.05

35/2013

1

2018.02.18

33/2013

1

2018.04.08

40/2013

2
2

2018.09.17
2018.09.18

38/2013
40/2013

1

2018.03.18

37/2013
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1
10-02

2
DM/080438

3
2013.03.22

10-02

DM/080479

2013.03.27

10-02

DM/080506

2013.03.26

10-02

DM/080507

2013.03.26

10-02

DM/080508

2013.03.26

10-02

DM/080509

2013.03.27

10-02
10-02

DM/080733
DM/080734

2013.04.04
2013.04.04

10-02

DM/080735

2013.04.04

10-02

DM/080736

2013.04.04

10-02

DM/080737

2013.04.04

10-02

DM/080738

2013.04.04

10-07

DM/080439

2013.03.25

10-07

DM/080462

2013.03.22

10-07

DM/080486

2013.03.25

10-07
10-07

DM/080503
DM/080505

2013.03.25
2013.03.26

10-07

DM/080524

2013.04.04

15-05

DM/079048

2012.09.04

15-05

DM/079099

2012.09.10

4
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
RADO UHREN AG
(RADO WATCH CO.
LTD.) (MONTRES
RADO SA), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
MONTRES
BREGUET S.A., CH
BLANCPAIN SA, CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
MIDO AG
(MIDO SA)
(MIDO LTD.), CH
GLASHUTTER
UHRENBETRIEB
GMBH, DE
ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH
BLANCPAIN SA, CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
HAMILTON
INTERNATIONAL
AG (HAMILTON
INTERNATIONAL
SA) (HAMILTON
INTERNATIONAL
LTD), CH
ALFRED KARCHER
GMBH & CO. KG,
DE
ALFRED KARCHER
GMBH & CO. KG,
DE

5
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceas de mână / Wristwatch /
Montre-bracelet

6
2

7
2018.03.22

8
38/2013

1

2018.03.27

38/2013

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

2

2018.03.26

38/2013

5

2018.03.26

38/2013

2

2018.03.26

38/2013

Ceas / Watch / Montre

1

2018.03.27

38/2013

Ceas / Watch / Montre
Ceasuri / Watches / Montres

1
3

2018.04.04
2018.04.04

39/2013
39/2013

Ceas de mână / Wristwatch /
Montre-bracelet

1

2018.04.04

39/2013

Ceas / Watch / Montre

1

2018.04.04

39/2013

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceas / Watch / Montre

2

2018.04.04

39/2013

1

2018.04.04

39/2013

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

3

2018.03.25

38/2013

7

2018.03.22

38/2013

Carcase pentru ceas / Watch
cases / Boîtiers de montre

5

2018.03.25

38/2013

Cadran / Dial / Cadran
Brăţară pentru ceas / Watch
bracelet / Bracelet de montre

1
1

2018.03.25
2018.03.26

38/2013
38/2013

Mecanism de mişcare a
ceasului / Watch movement /
Mouvement d'horlogerie

1

2018.04.04

39/2013

Aspiratoare de tensiune
înaltă / High pressure
cleaners / Nettoyeurs haute
pression
Părţi ale instalaţiilor de spălat
pentru autovehicule / Washing
installations for motor cars /
Installations de lavage pour
automobiles

2

2017.09.04

35/2013

24

2017.09.10

36/2013
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI
în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea
Nr.
crt.

(11)
Nr. înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

1

DM/063936

2

DM/063946

3

DM/063958

4

DM/063963

5

DM/063964

6

DM/063976

7
8

DM/063978
DM/063981

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

9

DM/063983

10

DM/063984

11

DM/064044

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

12
13
14

DM/064070
DM/064137
DM/064361

15

DM/065460

16
17

DM/070343
DM/070344

18

DM/070364

19

DM/070405

20

DM/070406

21

DM/070407

22

DM/070426

23
24
25

DM/070610
DM/070616
DM/070826
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SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR
HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR

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

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

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

2018.07.04(2R)

3/2004

27/2013

1

2018.07.07(2R)

3/2004

28/2013

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

2018.07.08(2R)

3/2004

28/2013

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

2018.07.10(2R)

3/2004

29/2013

2018.07.10(2R)

3/2004

29/2013

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

2018.07.10(2R)

3/2004

29/2013

2018.06.25(2R)
2018.07.10(2R)

3/2004
3/2004

26/2013
29/2013

2018.07.10(2R)

3/2004

29/2013

1

2018.07.10(2R)

3/2004

29/2013

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

2018.07.10(2R)

3/2004

29/2013

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

3/2004
4/2004
5/2004

26/2013
29/2013
29/2013

8

2018.07.16(2R)

12/2004

29/2013

1
1

2018.06.27(1R)
2018.06.27(1R)

1/2009
1/2009

26/2013
26/2013

1

2018.06.30(1R)

1/2009

27/2013

4

2018.07.10(1R)

1/2009

28/2013

1

2018.07.10(1R)

1/2009

28/2013

1(2)

2018.07.10(1R)

1/2009

28/2013

1

2018.07.15(1R)

1/2009

29/2013

5
1
1

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

2/2009
2/2009
9/2009

29/2013
26/2013
29/2013
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor

de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date
despre cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate;
decăderi din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor.

I

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications

and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof;
data on withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of
protection; deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements;
errata.
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate
Nr.
OPI
crt.
1
2
1 Mărci

Nr.
depozit
3
000878
000879

Nr. titlului de
protecţie
4
R 870
R 871

001331
000880

R 1013
R 1135

001330

R 1680

2

Marcă

001463

R 1529

3

Mărci

001382

R 1816

001060

R 2384

Nr.
Date iniţiale
BOPI
5
6
1/1995 (730)
4/2005 20555 S.H. 249, Houston,
Texas 77070, Statele Unite
3/1995 ale Americii
3/2005
7/1995
3/2005
1/1995 (730)
6/1995 777 Westchester Avenue, White
10/2004 Plains, New York 10604,
Statele Unite ale Americii
3/1995 (730)
8/1995 Wendy's International, Inc.,
5/2005 US
4/1995
12/1995
6/2005
3/1996
4/2005

4288 West Dubin Granville
Road, Dublin, Ohio 43017,
Statele Unite ale Americii
(730)
31 Valaoritou
Str. Metamorphosis Attikis, 144
52, Grecia
(730)
FLOARE, Closed Joint-Stock
Company, MD
(730)
RENAISSANCE PERFECT
S.R.L., MD

4

Marcă

004111

R 3259

5

Marcă

013633

11449

7/2004
12/2004

6

Mărci

013432

11095

12/2003
10/2004

014263
014333
014335

12042
12067
12068

014530

12197

11/2004
4/2005 Str. Chişinăului nr. 94 „A”,
MD-2845, Cricova, Republica
Moldova
12/2004
5/2005

014334

13185

015419

11926

015084
015086
014533
014534

12667
12669
12199
12200

014851

12387

015533

13003

7

Mărci

8

Mărci

9

Mărci
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4/2005
2/2006
11/2004 (730)
4/2005 Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica
4/2005 Moldova
10/2005
12/2004 (730)
5/2005 Î.C.S. NEFIS S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 11,
MD-5001, Floreşti, Republica
Moldova
1/2005 (730)
6/2005 1538 North Casey Key Road,
Osprey, FI. 34229,
7/2005 Statele Unite ale Americii
12/2005

Date modificate
7
(730)
11445 Compaq Center Drive
West, Houston, Texas 77070,
Statele Unite ale Americii

(730)
100 Manhattanville Road,
Purchase, N.Y. 10577,
Statele Unite ale Americii
(730)
Wendy's International, LLC, an
Ohio limited liability company, US
One Dave Thomas Boulevard,
Dublin, Ohio 43017,
Statele Unite ale Americii
(730)
165 Tatoiou Ave. & Odysseos,
GR-144 52 METAMORPHOSIS,
ATTIKA, Grecia
(730)
FLOARE, Open Joint-Stock Company, MD
(730)
RENAISSANCE PERFECT
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Chişinău nr. 94 „A”, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str. Crinilor nr. 5, MD-4829,
s. Porumbeni, rl. Criuleni,
Republica Moldova
(730)
NEFIS S.R.L., MD
Str. Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Via Collina 43, CH 6612 Ascona,
Elveţia
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1
10

2
Marcă

3
015051

4
12404

11

Marcă

020384

17311

12

Desene/
modele
industriale

0189

153

0174

182

5
6
1/2005 (730)
6/2005 Bd. Ştefan cel Mare nr. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica
Moldova
7/2008 (730)
12/2008 9201 Wilshire Blvd., Suite 107,
Beverly Hills, California,
Statele Unite ale Americii
1/1999 (73)
4/2000 ÎNTREPRINDEREA DE
8/2008 ARENDĂ "FLOARE", MD
Str. Kommunisticescaia nr. 181,
8/1999 MD-3200, Tighina, Republica
5/2000 Moldova
8/2008

7
(730)
Str. C. Brâncuşi nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
49 West 27th Street, New York,
Statele Unite ale Americii
(73)
FLOARE, OPEN JOINT-STOCK
COMPANY, MD
Str. Comunistă nr. 181,
MD-3200, Tighina, Republica
Moldova

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.
1
1

2

3

4

OPI

2
Marcă

Marcă

Marcă

Cereri de
înregistrare
a mărcilor

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

Date
despre cedent

3
024456
2008.10.28

4
20431

5
1/2009
12/2010

6
(730)
RUMI BERE S.R.L., MD

4/2009
10/2010

Str. Transnistria nr. 5 a,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
RUMI BERE S.R.L., MD

3/2013
1/2014

Str. Transnistria nr. 5 a,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
CURBET Ludmila, MD

024946
2009.02.13

032464
2013.01.17

032539
2013.01.30

20164

24788

-

5/2013

-

6/2013

032540
2013.01.30
5

Cerere de
înregistrare
a mărcii

032876
2013.03.28

Date
despre cesionar
7
(730)
Î.C.S. "BARZA NEAGRĂ
GRUP" S.R.L., MD
MD-6429, s. Iurceni,
r-nul Nisporeni,
Republica Moldova

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
2224
2014.01.27

(730)
Î.C.S. "BARZA NEAGRĂ
GRUP" S.R.L., MD
MD-6429, s. Iurceni,
r-nul Nisporeni,
Republica Moldova
(730)
SC "Ducates Grup" S.R.L.,
MD
MD-5810, s. Budăi,
r-nul Teleneşti,
Republica Moldova

2225
2014.01.27

(730)
INFOSAPR INTEGRATOR
S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Mirceşti nr. 22, bloc 1, Str. Mirceşti nr. 22/1, căm.,
MD-2049, Chişinău,
MD-2049, Chişinău,
Republica Moldova
Republica Moldova

2234
2014.03.05

(730)
Pricomtax-Com S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Cetatea Albă nr. 16A,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

2236
2014.03.10

Str. C. Negruzzi nr. 9,
MD-6814, Dănceni,
Ialoveni, Republica
Moldova
(730)
FRIMU Eugen, MD

(730)
ANTOHII Alexei, MD

2233
2014.03.04

Str. Pirogov, 17,
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
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1
6

2
Mărci

3
022044
2007.10.10

4
18091

5
1/2009
6/2010
6/2009

023697
2008.06.20

20401

12/2008
6/2010
11/2010

028242
2010.12.08
022043
2007.10.10

22520

3/2011
6/2012
1/2009
4/2010

19645

7

Marcă

8

Marcă

013703
2003.08.26

11842

10/2004
3/2005

9

Cerere de
înregistrare
a mărcii

032648
2013.02.18

-

5/2013

10

Mărci

029102
2011.04.13

23323

8/2011
12/2012

029202
2011.05.10

23382

9/2011
1/2013

029203
2011.05.10
026973
2010.04.16

23383

9/2011
1/2013
8/2010
4/2011

026974
2010.04.16

21107

027678
2010.08.24

21432

12/2010
7/2011

027852
2010.09.23

21842

1/2011
11/2011

027998
2010.10.21
030166
2011.11.14

21843

2/2011
11/2011
1/2012
11/2012

11

Mărci

21106

Marcă

13

Marcă

017971
2005.10.26

15468

6/2007
11/2007

14

Marcă

009905
2000.12.22

R 8445

9/2001
2/2002
12/2011
7/2012

7
(730)
FTD Investments Limited,
CY

(730)
ŢÎRA Dumitru, MD

(730)
FRUCTUL PASIUNII
S.R.L., MD
Str. Tineretului nr. 55,
MD-4839, Stăuceni,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
GHERASIMOV Iana, MD
Str. Grenoble nr. 209,
ap. 76, MD-2060,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
"MANOTEIA GRUP"
S.R.L., MD
Str. Mihail Kogălniceanu 2,
MD-4301,or. Căuşeni,
Republica Moldova

8
2237
2014.03.11

Zinas Kanther & Origenous,
P.C. 3035, Limassol, Cipru

(730)
(730)
PINGO GRUP S.R.L., MD FTD Investments Limited,
CY
Str. Feredeului nr. 4, bloc 6, Zinas Kanther & Origenous,
MD-2005, Chişinău,
P.C. 3035, Limassol, Cipru
Republica Moldova
(730)
(730)
Cazachevici Andrei, MD
Cernei Andrei, MD
Str. Enescu nr. 45,
Str. Sportivă, 11,
MD-3100, Bălţi, Republica MD-5008, s. Mărculeşti,
Moldova
r-nul Floreşti, Republica
Moldova
(730)
(730)
DND MEDIA S.R.L., MD
"ŞTIRI MEDIA TV" S.R.L.,
MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău,
MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
Republica Moldova
(730)
(730)
DND MEDIA S.R.L., MD
"ŞTIRI MEDIA TV" S.R.L.,
MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2004, Chişinău,
MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
Republica Moldova

Str. Ip. Soroceanu nr. 77,
ap. 9, MD-2025, Chişinău,
Republica Moldova

12
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6
(730)
Profil-Construcţia S.R.L.,
firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Feredeului nr. 4, bloc 6,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

2238
2014.03.11

2239
2014.03.12

2240
2014.03.12

2241
2014.03.13

(730)
"ŞTIRI MEDIA TV" S.R.L.,
MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova

2242
2014.03.13

(730)
"SLAVENA LUX" S.R.L.,
MD
Str. Valea Bîcului, 1/1,
MD-2002, Republica
Moldova

2243
2014.03.26

(730)
2245
COJOCARU Ruslan, MD
2014.03.24
Str. M. Sadoveanu nr. 2,
bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
2246
C.P.F. "MIGDAL SGP" S.A., 2014.03.24
MD
Str. Alexandru Vlahuţă
nr. 9A, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
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Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii
privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
depozitului

1

Mărci
internaţionale

-

2

Mărci
internaţionale

-

Nr. titlului
de protecţie
IR 765 301
IR 100 6044
IR 102 0421

IR 765 301
IR 100 6044
IR 102 0421

Nr.
BOPI

Licenţiator

Licenţiat

Informaţii privind
contractul de licenţă

-

Plzeňský Prazdroj,
A.S., CZ

SABMILLER INTERNATIONAL B. V., NL

U Prazdroje 7
CZ-304 97 Plzeň,
Czech Republic

Schouwburgplein 30-34,
3012 CL Rotterdam,
The Netherlands (Olanda)

1. Licenţă exclusivă.
2. Termenul de acţiune
a contractului – pe perioada de valabilitate
a mărcilor.
3. Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.

SABMILLER INTERNATIONAL B.
V., NL
Schouwburgplein
30-34, 3012 CL
Rotterdam, The
Netherlands
(Olanda)

Efes Vitanta Moldova
Brewery S.A., MD

-

Str. Uzinelor nr. 167,
MD - 2023, Chişinău,
Republica Moldova

Nr. şi data
înregistrării
contractului
2235
2014.03.10

1. Sublicenţă exclusivă.
2244
2. Termenul de acţiune 2014.03.17
a contractului – pe perioada de valabilitate
a mărcilor.
3. Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova.

Contracte de licenţă modificate
În baza cererii nr. 2464 din 15 ianuarie 2014 privind modificarea contractului de licenţă exclusivă nr. 962 înregistrat la 23.08.2006 referitor la marca nr. 11777, încheiat între licenţiarul –
RUDIC Valeriu, MD şi licenţiatul FICOTEHFARM S.R.L., MD, se acceptă modificările, după cum
urmează:
- prin modificarea pct. 12.1 după cum urmează: „Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă de valabilitate a mărcii nr. 11777, până la 15.01.2024”.

Contracte de sublicenţă modificate
În baza cererii nr. 6073 din 17.12.2013 privind modificarea contractului de sublicenţă neexclusivă nr. 1863 înregistrat la 03.05.2012 (publicat în BOPI 06/2012), referitor la marca nr. 14417,
încheiat între sublicenţiarul "I.P. Creations Enterprises Limited", CY şi sublicenţiatul "KMG GRUP"
S.R.L., MD, se acceptă modificările, după cum urmează:
- Anexa nr. 6 a se completa cu punctul 2, cu următorul conţinut: „adresa restaurantului:
str. Arborilor, 21, or. Chişinău, Republica Moldova, CC «MallDova» încăperea № T3, Т4”.
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Lista contractelor de franchising
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării contractului,
date despre franchiser, date despre franchisee, informaţii privind OPI conform
contractului de franchising
Nr.
crt.
1

2

Nr. şi data
Numele şi adresa
înregistrării
franchiserului
contractului
31
AVENS GRUP S.R.L.,
2014.03.21 societate comercială, MD
Str. N. Anestiade nr. 3, ap. 16,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

33
2014.02.25

Î.C.S. "Fourchette-M" S.R.L.,
MD
str. Alexandru cel Bun nr. 5,
MD-3101, or. Bălţi, Republica
Moldova.

Numele şi adresa părţii denumite
franchisee
„TEOCORPRIM” S.R.L., MD
Str. Calea Brezoaiei 47,
MD-4301, or. Căuşeni, Republica
Moldova

„VESNA PASLARI” S.R.L., MD
str. Komsomoliscaia 14a,
or. Taraclia, MD-7401, Republica
Moldova.

Informaţii
privind OPI conform contractului
de franchising
1. Dreptul de utilizare neexclusivă
(licenţă neexclusivă) a mărcii
nr. (111) 20934
(210) 026532
(220) 2010.01.28
BOPI 2/2011
7/2013
8/2013
1/2014
2. Termenul de acţiune a contractului: de la 24.09.2013 până la
31.08.2016.
3. Teritoriul de acţiune –
str. Mircea cel Bătrîn 30,
mun. Chişinău, Republica Moldova
1. Dreptul de utilizare neexclusivă a
mărcii
nr. (111) 14742
(210) 016677
(220) 2005.04.08
BOPI 8/2006
1/2007
4/2007
7/2010
2. Termenul de acţiune a contractului: de la 01.10.2013 până la
01.10.2016.
3. Teritoriul de acţiune –
interiorul localului situat
pe str. Komsomoliscaia 14a,
or. Taraclia, MD-7401, Republica
Moldova.

Lista contractelor de gaj
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul titlului de protecţie, date despre debitorul gajist, date despre creditorul gajist,
numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
depozitului

1

Marcă

006145
1997.01.17

180

Nr.
titlului de
protecţie
R 6853

Nr.
BOPI
7/1998
12/1999

Numele şi adresa debitorului gajist

Numele şi adresa
creditorului gajist

BC "Moldova- Agroindbank"
S.A., MD
Str. 31 August1989 nr.58, Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2012, Chişinău,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
Republica Moldova
„VI-CC” S.R.L., MD

Nr. şi data
înregistrării
contractului
23
2014.03.20
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Acorduri adiţionale la contractele de gaj
Prin decizia nr. 65 din 3 martie 2014 se înregistrează acordul adiţional nr. C13513-A din
04.11.2013 la contractul de gaj nr. 15 încheiat între Farmacia Familiei S.R.L., MD şi BC "Moldova
Agroindbank" S.A., MD înregistrat la 13.06.2012, referitor la marca nr. 14796, în temeiul demersului
părţilor depus la AGEPI la 05.11.2013.

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

Cod ST.3
OMPI
MD

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

Data retragerii

(41) Nr. BOPI

a 2010 0039

2010.03.05

2014.02.10

9/2011

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

3
4
5

6
7
8
9

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
VOTUM S.A., MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
ŞCHILIOV Vladimir, MD

(11) Nr.
brevet
2684
3835

(21) Nr.
depozit
a 2003 0235
a 2008 0243

(22) Data
depozit
2003.09.26
2008.09.19

Data încetării
valabilităţii
2013.09.26
2013.09.19

3890
3912
3934

a 2008 0237
a 2008 0240
a 2008 0235

2008.09.08
2008.09.18
2008.09.08

2013.09.08
2013.09.18
2013.09.08

3966

a 2009 0051

2008.09.30

2013.09.30

3994
4018

a 2008 0241
a 2008 0249

2008.09.18
2008.09.30

2013.09.18
2013.09.30

4024

a 2006 0213

2006.08.25

2013.08.25
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul
de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
(73) Titular, cod ST.3 OMPI

Nr.
crt.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OVSEANNICOVA Tatiana Nicolai, MD
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD
BURLACU Victor, MD;
FALA Valeriu, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
FALA Valeriu, MD;
RUDIC Valeriu, MD
FALA Valeriu, MD;
RUDIC Valeriu, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
FALA Valeriu, MD;
RUDIC Valeriu, MD
IVANOV Victor, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
FALA Valeriu, MD;
RUDIC Valeriu, MD
LATURINSCHI Vladimir, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

3092
3499

a 2005 0312
a 2007 0281

2005.10.28
2007.10.12

2012.10.28
2012.10.12

3554

a 2007 0274

2007.10.11

2012.10.11

3582

a 2007 0282

2007.10.16

2012.10.16

3590

a 2007 0275

2007.10.11

2012.10.11

3591

a 2007 0276

2007.10.11

2012.10.11

3780
3801

a 2007 0291
a 2007 0278

2007.10.29
2007.10.11

2012.10.29
2012.10.11

3892
3897
3926

a 2007 0288
a 2007 0269
a 2007 0279

2007.10.29
2007.10.08
2007.10.11

2012.10.29
2012.10.08
2012.10.11

3931
3985
4013

a 2007 0289
a 2007 0268
a 2007 0296

2007.10.29
2007.10.08
2007.10.31

2012.10.29
2012.10.08
2012.10.31

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie
de scurtă durată retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3,
numărul BOPI în care s-a publicat cererea de înregistrare, codul ST. 17,
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii
Nr.

Cod ST.3 OMPI

Data retragerii

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Data retragerii

MD

-

s 2013 0192

2013.11.13

2014.02.04

crt.
1
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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 de scurtă durată, data adoptării hotărârii
de respingere a cererii, articolul din Legea nr.50-XVI/2008
în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

crt.

Cod ST.3
OMPI

(41) Nr.
BOPI

Data hotărârii
de respingere

1

MD

s 2013 0109

2013.06.14

-

2014.02.06

Art.
art. 11

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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
HANDRAMAN Ion, MD

(11) Nr.
brevet
613

(21) Nr.
depozit
s 2011 0117

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

2011.06.20

2011.06.20

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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
SPINEI Dinu, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

459

s 2011 0154

2010.02.05

2013.02.05
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NF9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă
durată revalidate
Se publică următoarele date: numărul criteriului, numărul brevetului,
data depozitului, numele sau denumirea titularului, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, data încetării valabilităţii
Nr.

(11)

(22)

(73)

crt

Nr. brevet

Data depozit

Titular, cod ST.3 OMPI

Data încetării

1

436

2010.07.15

CALIMAN Alexandru, MD

valabilităţii
2013.07.15

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

(220)
Data de depozit
2009.05.05
2009.12.18

Data retragerii

1
2

(210)
Nr. de depozit
025319
026382

3

026383

2009.12.18

2014.03.04

4

027823

2010.09.23

2014.03.04

5
6

029391
030181

2011.06.15
2011.11.15

2014.03.27
2014.03.26

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

030208
030454
030456
030502
030592
030739
030883
030987
031717
031790
031880
031891
031912
032023
032904
033470
033628

2011.11.18
2012.01.11
2012.01.11
2012.01.24
2012.02.06
2012.03.02
2012.03.27
2012.04.20
2012.09.06
2012.09.19
2012.09.19
2012.10.08
2012.09.10
2012.10.29
2013.03.29
2013.07.11
2013.08.16

2014.03.27
2014.03.27
2014.03.27
2014.03.27
2014.03.27
2014.03.27
2014.03.27
2014.03.27
2014.03.27
2014.03.27
2014.03.27
2014.03.27
2014.03.07
2014.03.27
2014.03.24
2014.03.12
2014.03.06
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2014.03.27
2014.03.04

Motivele
de retragere
Art. 46
Art. 7 (1) f), h)
şi 7(3)
Art. 7 (1) f), h)
şi 7(3)
Art. 7 (1) f), h)
şi 7(3)
Art. 46
Art. 7 (1) f), h)
şi 7(3)
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 44(1)
Art. 46
Art. 44(1)
Art. 44(1)
Art. 44(1)

(441)
Nr. BOPI
7/2009
3/2010
3/2010
12/2010
10/2011
12/2011
2/2012
4/2012
4/2012
5/2012
4/2012
6/2012
6/2012
6/2012
10/2012
11/2012
11/2012
11/2012
5/2013
12/2012
6/2013
12/2013
10/2013
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(730)
Solicitant,
cod ST.3 OMPI

Data deciziei
de respingere

(441)
Nr. BOPI

1
2
3
4
5
6

030196
031696
031723
031922
031958
032100

2011.11.18
2012.08.30
2012.09.05
2012.10.12
2012.10.22
2012.11.13

CRASMASTER
NU
INVOGUE
FILICIO F MOBILA
ONE VODKA
VENSCHII ZAVTRAC

2014.03.03
2014.03.14
2014.03.10
2014.03.14
2014.03.14
2014.03.14

2/2012
10/2012
11/2012
12/2012
3/2013
4/2013

7
8

032186
032304

2012.11.23
2012.12.14

2014.03.10
2014.03.03

3/2013
2/2013

9
10
11

032305
032331
032333

2012.12.14
2012.12.14
2012.12.14

BALTIC WOOD TM
CALIFORNIA EXOTIC
NOVELTIES
PIPE DREAM
ICE VODKA
MASTER

ZAO "TD Korund", RU
Harrington Development Inc., PA
LUXINVOG S.R.L., MD
VETASCOM S.R.L., MD
MOLDOVAN Veaceslav, MD
Otkrytoe Acţionernoe
Obschestvo "MINSCHII
MOLOCHNY ZAVOD Nr. 1", BY
PAPUCCI Alexandru, MD
FILIP Victor, MD

2014.03.03
2014.03.14
2014.03.14

2/2013
3/2013
2/2013

12
13
14

032379
032383
032414

2012.12.21
2012.12.21
2013.01.11

OZAKI
FACONNABLE
HOLSTE

2014.03.14
2014.03.14
2014.03.03

2/2013
2/2013
4/2013

15
16
17
18
19
20

032419
032447
032453
032482
032496
032503

2013.01.14
2013.01.14
2013.01.15
2013.01.22
2013.01.23
2013.01.25

PASĂREA MĂIASTRĂ
UMKA

FILIP Victor, MD
BOGUŞ Alexandr, MD
Dunhill Tobacco of London
Limited, GB
KUSNIRENCO Serghei, MD
KUSNIRENCO Serghei, MD
DIROVE-NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
KILICOGLU Bora, MD
"TH AKC" Ltd., UA
NEAGU Cezara, MD
RULEVSCHI Dumitru, MD
NICHIFOROV Radion, MD
BOUNEGRU Dumitru, MD

2014.03.03
2014.03.03
2014.03.03
2014.03.10
2014.03.06
2014.03.03

3/2013
5/2013
3/2013
3/2013
4/2013
4/2013

21

032541

2013.01.30

2014.03.03

4/2013

22
23

032610
032641

2013.02.08
2013.02.15

2014.03.03
2014.03.31

4/2013
5/2013

24
25

032713
032747

2013.02.27
2013.03.07

SLMARKET
ADVANCE
TECHNIQUES LOTUS
SHIELD
DELICATESS
PAUZĂ CU BUCURIA

2014.03.06
2014.03.14

6/2013
5/2013

26

032826

2013.03.20

BOSNA

2014.03.31

6/2013

27
28
29

032862
032945
033542

2013.03.26
2013.04.08
2013.07.25

SECRET
FASHIONISTA
BRUDER ®
MANNESMANN
WERKZEUGE

2014.03.10
2014.03.06
2014.03.12

7/2013
6/2013
9/2013

CELCO
JACK DANIEL'S
MOLDAVSCHII
OTBORNÎI
BOUCHERIE

FARM MEAT SUD S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
SMIRNOV Alexandru, MD
Avon Products, Inc., US

ENCIU Serghei, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
BEM INNA S.R.L.,
societate comercială, MD
Gallaher Limited, GB
ALEXEI Serghei, MD
CRVCOM S.R.L., MD
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 (1) din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 400

3
000228

4
Peavey

5
2013.09.21

2

R 809

000184

Ethyl

2013.09.15

3

R 1031

000219

LEB KING SIZE

2013.09.10

4

R 1032

000220

JPS

2013.09.10

5

R 1044

000194

ME Moldexpo

2013.09.15

6

R 1046

000196

ME

2013.09.15

7

R 1325

000224

BARBIZON

2013.09.20

8

R 1822

000217

DELI KAT

2013.09.10

9

10349

013567

POLISAD

2013.09.09

10

10874

013714

SPUMANT
NATURAL VISMOS

2013.09.12

TEHNOLOGIE
ORIGINALĂ

11

10875

013715

SPUMANT
NATURAL VISMOS

2013.09.12

TEHNOLOGIE
ORIGINALĂ

12

10876

013716

SPUMANT
NATURAL VISMOS
CHIŞINĂU

2013.09.12

TEHNOLOGIE
ORIGINALĂ

13

10877

013717

SPUMANT
NATURAL VISMOS
NAŢIONAL

10878

013731

SPUMANT
NATURAL VISMOS

VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 5,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

2013.09.12

VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 5,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

TEHNOLOGIE
ORIGINALĂ

15

186

11070

013555

ИОН ВИНОДЕЛОВ

6
Peavey Electronics Corp.
711 A Street MERIDIAN, Mississippi 39301,
Statele Unite ale Americii
ETHYL CORPORATION, US
330 South Fourth Street, Richmond, Virginia,
Statele Unite ale Americii
BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R
2PG, Anglia
BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R
2PG, Anglia
MOLDEXPO S.A.,
Centrul International de Expoziţii, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
MOLDEXPO S.A.,
Centrul International de Expoziţii, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
Vanity Fair, Inc., US
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103, Statele Unite ale Americii
CONOPCO, INC., US
390 Park Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022,
Statele Unite ale Americii
POLISAD S.R.L., MD
Str. Pobedî nr. 227,
MD-3805, Comrat, Republica Moldova
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 5,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 5,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 5,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

2013.09.12

TEHNOLOGIE
ORIGINALĂ

14

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

2013.09.04

MD - BOPI 4/2014
1
16

2
11071

3
013564

4
КВИНТИ
ореховый

5
2013.09.11

17

11072

013565

КВИНТИ
яблочный

2013.09.11

18

11073

013566

КВИНТИ
абрикосовый

2013.09.11

19

11074

013568

Marcă figurativă

2013.09.09

20

11075

013569

Marcă figurativă

2013.09.09

21

11076

013570

Marcă figurativă

2013.09.09

22

11078

013573

TYGAZIL

2013.09.10

23

11080

013575

TYZEL

2013.09.10

24

11163

013517

АРОМАТНАЯ
МЕЧТА

2013.09.02

25

11164

013530

ШОКОЛАДНИЦА
ŞOCOLADNIŢA

2013.09.08

26

11170

013562

KVINTI

2013.09.11

27

11171

013576

ZATYCIL

2013.09.10

28

11172

013577

СОНИК
SONIC

2013.09.11

29

11213

013533

Marcă
tridimensională

2013.09.09

30

11217

013578

NCOMMAND

2013.09.11

31

11218

013579

TINGUIS

2013.09.11

32

11219

013580

GADALION

2013.09.11

33

11220

013581

RETEEM

2013.09.11

34

11221

013582

МАДАМ ВИНОЛЬ

2013.09.11

6
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii
Wyeth, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Vinăria-Bardar S.A.,
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,
Bardar, Chişinău , Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
Wyeth, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii
LION-GRI S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut,
US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
Statele Unite ale Americii
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut,
US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
Statele Unite ale Americii
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut,
US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
Statele Unite ale Americii
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut,
US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
Statele Unite ale Americii
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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1
35

2
11229

3
013605

4
НЕОНИЛЛА
NEONILLA

5
2013.09.16

36

11230

013608

2013.09.24

37

11286

013602

Рождественское
чудо
Rojdestvenscoe
ciudo
KENT BLUE

38

11288

013613

KAZNACHEYSKAYA

2013.09.26

39

11289

013614

КАЗНАЧЕЙСКАЯ

2013.09.26

40

11298

013650

МИЛОРД

2013.09.25

41

11310

013548

DUBROVCA
ДУБРОВКА

2013.09.09

42

11312

013611

Marcă
tridimensională

2013.09.25

43

11324

013713

ЧЕРНАЯ СЕРИЯ

2013.09.03

44

11333

013758

ГРАФ ВК
1

2013.09.29

45

11339

013518

ДВА ГРУЗИНА

2013.09.03

46

11401

013729

Marcă
tridimensională

2013.09.18

47

11402

013730

fleur d'orange

2013.09.22

48

11403

013734

KISS Бутылочка

2013.09.09

49

11434

013516

ДОННА ВИНА

2013.09.02

50

11435

013541

ИОН ВИНОДЕЛ

2013.09.04

51

11439

013652

АВТОРИТЕТ

2013.09.26

52

11471

013520

MUSCAT AMADOR

2013.09.03

53

11530

013538

BELŞUG

2013.09.08

54

11557

013892

Мастер искусства

2013.09.19

55

11558

013893

Известный мастер

2013.09.19

56

11726

013537

Machaon

2013.09.09

188

2013.09.18

6
LION-GRI S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
LION-GRI S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
British American Tobacco (Brands) Inc., US
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville,
Kentucky 40202, Statele Unite ale Americii
Spirits Product International Intellectual Property
B.V., LU
1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen,
Grand-Duchy, Luxembourg
Spirits Product International
Intellectual Property B.V., LU
1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen,
Grand-Duchy, Luxembourg
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
BOJINVEST-NORD S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 129,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ZAO "Mega Vin", RU
Ul.1-ia Measnicovscaia d. 20,
107564, Moscova, Federaţia Rusă
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
VINEXIM, Obscestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu, RU
Ul. Dorojnaia 60, corp A, g. Moscva, 117535,
Federaţia Rusă
LAVINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
PSI-FACTOR S.R.L., MD
Str. Trandafirilor nr. 15, ap. 71,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. Alexei Şciusev nr. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
LAVINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
REPOST-COM S.R.L., MD
Str. Voluntarilor nr. 15,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova
ELAT-RENTSERVICE S.R.L., MD
Str. Florilor nr. 12, bloc 4, ap. 92,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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1
57

2
11751

3
013649

4
EXCLUSIVE FOR
VINORUM
SILUET

5
2013.09.22

58

11755

013705

59

11820

013482

Marcă
tridimensională

2013.09.02

60

11843

013728

Marcă
tridimensională

2013.09.18

61

11971

013771

Un nou gust
al plăcerii

2013.09.17

62

11977

013615

Золотой шпиль

2013.09.29

63

11978

013616

Дикий табун

2013.09.29

64

11979

013617

Звездный туман

2013.09.29

65

11980

013618

Тайная доктрина

2013.09.29

66

11983

013623

Тайный посланник

2013.09.29

67

11984

013624

Шепот ветра

2013.09.29

68

11993

013490

Marcă
tridimensională

2013.09.01

69

11994

013489

Marcă
tridimensională

2013.09.01

70

12006

013526

ВИНОДЕЛОВ

2013.09.04

71

12143

013736

ВЕСЕЛЫЙ
ВИНОДЕЛ

2013.09.15

72

12625

013491

Marcă
tridimensională

2013.09.01

2013.09.04

6
VINORUM HOLDINGS LIMITED, GI
28 Irish Town, Gibralter
PAVLENCO Igor, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 58,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
GHIADA S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 793, bloc 2,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
LA VINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
NISVIN PROIECT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 4,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
MOKRENKO SERGHEI, RU
Str. Malisheva nr. 3, ap. 92, RU-620014
or. Ekaterinburg, Federaţia Rusă
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în septembrie 2014
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

1
1
2
3
4

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 1420
R 1421
R 1422
R 1455

3
002865
002870
002872
002779

4
IVORY
PEPTO BISMOL
PROPER
ONKYO

5
2014.09.16
2014.09.16
2014.09.16
2014.09.06

5

R 1456

002780

FIAMM

2014.09.06

6
7
8
9

R 1481
R 1482
R 1483
R 1484

002867
002868
002869
002871

2014.09.16
2014.09.16
2014.09.16
2014.09.16

10
11
12
13
14
15

R 1558
R 1559
R 1568
R 1614
R 1615
R 1616

002983
002984
002898
002873
002874
002875

LENOR
METAMUCIL
PAMPERS
PROCTER & GAMBLE
Stewardess
OPAL
MEDINITE
PUFFS
SAFEGUARD
SANSO

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

R 1618
R 1621
R 1624
R 1627
R 1628
R 1629
R 1630
R 1631
R 1632
R 1633
R 1634
R 1635
R 1782

002877
002863
002884
002899
002900
002901
002902
002903
002904
002905
002906
002907
002917

SPULI
PETROLE HAHN
PANTENE
VAPORUB
ВЭПОРАБ
VICK
ВИК
Vicks
ВИКС
VIDAL SASSOON
WICK
УИК
CROWN

2014.09.16
2014.09.02
2014.09.16
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.22

29

R 1783

002918

COROLLA

2014.09.22

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

R 1784
R 1785
R 1786
R 1787
R 1788
R 1789
R 1790
R 1792
R 1793
R 1794
R 1795
R 1796
R 1797
R 1799

002920
002921
002922
002923
002924
002925
002926
002928
002929
002930
002931
002932
002933
002935

2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.26

44
45

R 1800
R 1801

002939
002940

ARCALION
ARIFON
DAFLON
DIABETON
ДИАБЕТОН
DIAMICRON
MINIFAGE
PREDIAN
ПРЕДИАН
PREDUCTAL
STABLON
VASTAREL
TERTENSIF
LES
LABORATORIES
SERVIER
SAMSONITE
SAKRETE

"BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG
"BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
Fit GmbH, corporaţie organizată şi existentă
conform legilor Republicii Federale Germane,
DE
The Procter & Gamble Company, US
Eugene Perma France, FR
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
BIOFARMA, FR
LES LABORATOIRES SERVIER, FR

2014.09.26
2014.09.26

SAMSONITE IP HOLDINGS S.A R.L., LU
SAKRETE, INCORPORATED, US

190

2014.09.30
2014.09.30
2014.09.21
2014.09.16
2014.09.16
2014.09.16

6
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
ONKYO KABUSHIKI KAISHA (ONKYO
CORPORATION), JP
Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri
Montecchio - F.I.A.M.M. S.P.A., IT
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
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1
46

2
R 1961

3
002756

4
FINEL

5
2014.09.01

47

R 1962

002757

FUNCLE

2014.09.01

48
49
50
51
52
53
54
55
56

R 1965
R 1990
R 1991
R 2036
R 2037
R 2038
R 2039
R 2040
R 2041

002781
002777
002776
002811
002812
002813
002814
002815
002816

2014.09.06
2014.09.05
2014.09.05
2014.09.08
2014.09.08
2014.09.08
2014.09.08
2014.09.08
2014.09.08

57
58
59

R 2042
R 2044
R 2045

002822
002825
002829

CANDY
Barilla
Mulino Bianco
COMET
CHEER
CASCADE
CAMAY
BOLD
ARIEL
ЭЙРИЛ
GLEEM
DAZ
КАБА

2014.09.08
2014.09.08
2014.09.09

60
61

R 2046
R 2047

002830
002831

ЗАНКА
OHKO

2014.09.09
2014.09.09

62

R 2048

002832

HAG

2014.09.09

63

R 2049

002833

ХАГ

2014.09.09

64

R 2056

002802

Бата

2014.09.06

65
66
67
68
69
70

R 2074
R 2075
R 2076
R 2104
R 2105
R 2106

003254
003255
003257
002835
002861
002885

OIL OF OLAY
OIL OF OLAZ
OLAZ
CATERPILLAR
CAT
Marca figurativă

2014.09.28
2014.09.28
2014.09.28
2014.09.13
2014.09.13
2014.09.09

71

R 2107

002887

CARINA

2014.09.19

72
73
74
75

R 2108
R 2109
R 2110
R 2112

002888
002908
002909
002809

2014.09.20
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.08

76
77
78
79
80
81

R 2113
R 2114
R 2115
R 2116
R 2117
R 2118

002810
002817
002818
002819
002820
002821

2014.09.08
2014.09.08
2014.09.08
2014.09.08
2014.09.08
2014.09.08

The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US

82
83
84
85
86
87

R 2119
R 2126
R 2149
R 2153
R 2191
R 2192

002824
002826
003435
003489
003434
003436

ECCO
TELEDYNE
Marca figurativă
DASH
ДЭШ
CREST
ALWAYS ULTRA
always 20
ALWAYS
ACE
HEAD &
SHOULDERS
DREFT
WHISPER
Blendax-Блендакс
ELLEN BETRIX
blend-a-med

The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
KRAFT FOODS DEUTSCHLAND GmbH,
DE
Kraft Foods Group Brands LLC, US
Kraft Foods Deutschland Intellectual
Property GmbH & Co. KG, DE
Kraft Foods Deutschland Intellectual
Property GmbH & Co. KG, DE
Kraft Foods Deutschland Intellectual
Property GmbH & Co. KG, DE
BATA BRANDS S. a. r. l.,
Luxembourg, succursale de Lausanne, CH
Procter & Gamble Nederland B.V., NL
Procter & Gamble Nederland B.V., NL
Procter & Gamble Nederland B.V., NL
Caterpillar Inc., US
Caterpillar Inc., US
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.,
corporaţia statului Virginia, US
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
ECCO SKO A/S, DK
Teledyne Technologies Incorporated, US
Teledyne Technologies Incorporated, US
The Procter & Gamble Company, US

2014.09.08
2014.09.08
2014.09.02
2014.09.02
2014.09.02
2014.09.02

The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
Procter & Gamble Holding GmbH, DE
Procter & Gamble Holding GmbH, DE
Procter & Gamble Holding GmbH, DE
Procter & Gamble Holding GmbH, DE

88

R 2220

003086

PACIFICO

2014.09.16

89

R 2221

003087

CORONA EXTRA

2014.09.16

90

R 2244

002959

2014.09.27

91
92
93
94
95

R 2248
R 2383
R 2481
R 2482
R 2483

003256
003241
002966
002970
002971

FRUIT OF THE
LOOM
ОЙЛ ОФ ОЛАЗ
ВИДАЛ САССУН
OLD SPICE
ПЕРДИПИН
PERDIPINE

CERVECERIA DEL PACIFICO,
S de R.L. de C.V., MX
CERVECERIA MODELO, S. de R.L.
de C.V., MX
Fruit of the Loom, Inc., US

2014.09.28
2014.09.21
2014.09.28
2014.09.16
2014.09.16

Procter & Gamble Nederland B.V., NL
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
WOLVERINE WORLD WIDE INC, US
Astellas Pharma Inc., JP

Blend-a-med-Бленд-амед

6
MITSUBISHI RAYON KABUSHIKI
KAISHA, (trading also as MITSUBISHI
RAYON CO., LTD.), JP
MITSUBISHI RAYON KABUSHIKI KAISHA,
(trading also as MITSUBISHI RAYON CO.,
LTD.), JP
CANDY S.p.A., IT
Barilla G.e R. Fratelli - Società per Azioni, IT
Barilla G.e R. Fratelli - Società per Azioni, IT
The Comet Products Corporation, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
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1
96

2
R 2484

3
002972

4
Marca figurativă

5
2014.09.16

97
98

R 2494
R 2511

003240
002988

2014.09.16
2014.09.28

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

R 2542
R 2543
R 2544
R 2545
R 2546
R 2547
R 2572
R 2573
R 2576
R 2580

002889
002890
002891
002892
002893
002894
002862
003000
002963
003140

MAX FACTOR
SUCHARD
SUŞAR
Marca figurativă
Marca figurativă
HIGH DEFINITION
Marca figurativă
WASH & GO
VIDAL SASSOON
CATERPILLAR
IMOVANE
COVER GIRL
ORBIT

2014.09.21
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.21
2014.09.13
2014.09.28
2014.09.28
2014.09.27

109

R 2581

003145

DOUBLEMINT

2014.09.16

110

R 2582

003147

ORBIT Wrigley's

2014.09.16

111

R 2583

003150

Marca figurativă

2014.09.16

112

R 2585

003167

РИГЛИ'С

2014.09.16

113

R 2586

003171

WRIGLEY'S

2014.09.16

114

R 2587

003172

ARROWMINT

2014.09.16

115

R 2594

003146

JUICY FRUIT

2014.09.16

116

R 2595

003149

DOUBLEMINT

2014.09.16

117

R 2596

003148

SPEARMINT

2014.09.16

118

R 2597

003154

БИГ РЕД

2014.09.16

119

R 2598

003155

BIG RED

2014.09.16

120

R 2599

003156

HUBBA BUBBA

2014.09.16

121

R 2601

003168

СПЕАРМИНТ

2014.09.16

122

R 2602

003169

ДЖУИСИ ФРУТ

2014.09.16

123

R 2603

003170

ДАБЛМИНТ

2014.09.16

124

R 2637

002915

JUMP

2014.09.09

125
126

R 2719
R 2720

002962
002979

VIZIR
BISEPTOL

2014.09.28
2014.09.28

127

R 2721

002993

COMSAT

2014.09.29

128

R 2729

003151

WRIGLEY'S
SPEARMINT

2014.09.16

129

R 2730

003152

130

R 2731

003153

131
132

R 2783
R 2784

002843
002985

133

R 2919

134
135

R 2922
R 2925

6
YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., JP
The Procter & Gamble Company, US
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
CATERPILLAR INC., US
AVENTIS PHARMA S.A., FR
Noxell Corporation, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
Kraft Foods Schweiz Holding AG
(Kraft Foods Suisse Holding SA),
(Kraft Foods Switzerland Holding Ltd), CH
The Procter & Gamble Company, US
Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne
POLFA Spolka Akcyjna, PL
COMSAT CORPORATION,
corporaţia districtului Columbia, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US

CHEWING GUM

WRIGLEY'S
JUICY FRUIT

2014.09.16

WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US

2014.09.16

WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US

2014.09.16
2014.09.28

MC Projects B.V. - Swiss Branch, CH
The Procter & Gamble Company, US

003239

UNIROYAL®
PROFESSIONAL
COLLECTION
ALO

2014.09.02

003429
003432

Shamtu
Blendi

2014.09.02
2014.09.02

Procter & Gamble Tüketim Mallari
Sanayi A.S., TR
Procter & Gamble Holding GmbH, DE
Procter & Gamble Holding GmbH, DE

CHEWING GUM

WRIGLEY'S
DOUBLEMINT
CHEWING GUM
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1
136

2
R 2926

3
003433

137

R 3001

002989

138

R 3002

002990

139

R 3003

002991

140

R 3004

002992

141
142
143

R 3228
R 3310
R 3343

002969
002977
002895

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

R 3345
R 3347
R 3419
R 3420
R 3657
R 3658
R 3673
R 3674
R 3675
R 3700

154
155
156
157
158

4
Blendax universal
Блендакс
универсаль
SUGUS
СУГУС
BITTRA
БИТТРА
MILKA
МИЛКА
VELMA
ВЕЛМА

5
2014.09.02

6
Procter & Gamble Holding GmbH, DE

2014.09.28

Wm Wrigley Jr. Company, US

2014.09.28

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH

2014.09.28

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH

2014.09.28

Kraft Foods Schweiz Holding AG
(Kraft Foods Suisse Holding SA),
(Kraft Foods Switzerland Holding Ltd), CH
Caterpillar Inc., US
Bayer CropScience SA, FR
The Procter & Gamble Company, US

002936
002938
002997
002998
002960
002987
002994
002995
002996
002980

CAT
TOTRIL
PAMPERS
PHASES
TATA
Marca figurativă
ФЕНИКС
ARDA
Marca figurativă
WICK BLAU
BT
ИНТЕР
ВЕГА
GOODYEAR

2014.09.08
2014.09.28
2014.09.21
2014.09.26
2014.09.26
2014.09.30
2014.09.30
2014.09.27
2014.09.28
2014.09.30
2014.09.30
2014.09.30
2014.09.28

R 3701
R 3702
R 3708
R 3709
R 3711

002981
002982
003164
003165
003166

SENSER
DEOZOL
HIGH&DRY
BOOTH'S
WINTERFRESH

2014.09.28
2014.09.28
2014.09.16
2014.09.16
2014.09.16

159

R 3722

002803

2014.09.07

160
161
162

R 3723
R 3812
R 3826

002827
002881
003138

JACOBS
MEISTERROESTUNG
ARIEL ULTRA
DOLMIO
AMIGO

2014.09.08
2014.09.16
2014.09.27

163
164

R 3839
R 3883

002828
002975

Head & Shoulders
UCCM

2014.09.08
2014.09.28

165

R 3901

002914

BENCO

2014.09.08

166
167
168
169

R 3979
R 4001
R 4002
R 4269

002978
002986
003258
004181

AGRITOX
SINEX
TIFFANY
Efes

2014.09.28
2014.09.28
2014.09.28
2014.09.05

170

R 4277

002955

M

2014.09.09

171

R 4278

002956

S

2014.09.09

172
173

R 4305
R 4519

003048
003141

NOXELL
WRIGLEY's
DOUBLEMINT

2014.09.28
2014.09.27

174

R 4520

003142

175

R 4521

003143

176

R 4522

003144

177

12275

015511

178

12407

015466

TATA MOTORS LIMITED, IN
TATA MOTORS LIMITED, IN
"BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG
"BULGARTABAK-HOLDING" AO, BG
Fruit of the Loom, Inc., US
The Procter & Gamble Company, US
"BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG
"BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG
"BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, US
DANDY A/S, DK
DANDY A/S, DK
Diageo Brands B.V., NL
Diageo Brands B.V., NL
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
KRAFT FOODS DEUTSCHLAND
HOLDING GmbH, DE
The Procter & Gamble Company, US
MARS INCORPORATED, US
CHIQUITA BRANDS, Inc.,
corporaţia statului Delaware, US
The Procter & Gamble Company, US
Universitatea Cooperatist-Comercială
din Moldova (UCCM), MD
Mirabell Salzburger Confiserie
und Bisquit GmbH., AT
NUFARM UK LIMITED, GB
The Procter & Gamble Company, US
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO., AE
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT
SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ, TR
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG,
CH
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG,
CH
Noxell Corporation, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US

CHEWING GUM

WRIGLEY'S
SPEARMINT

2014.09.27

WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US

PK

2014.09.27

WRIGLEY'S
JUICY FRUIT

2014.09.27

WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US

CHEWING GUM

CHEWING GUM

BORG
DISTRIBUTION
A
Fondat 1898

2014.09.21

RUDENCO Andrei, MD

2014.09.23

AROMA S.A., MD
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1
179

2
12476

3
015469

180
181

12515
12793

015352
015527

182

12794

015528

183
184
185
186

12882
12883
12884
12886

015389
015390
015391
015393

187

12887

015394

188

12888

015395

4
ЗОЛОТАЯ
КЛЕШНЯ
МОЛОДОЕ ВИНО
Marcă
tridimensională
Marcă
tridimensională
GLAXENNA
LIADA
ACCURATE
FARESTON
ФАРЕСТОН
CARDIL
КАРДИЛ
HUMMER

189
190

12889
12890

015516
015517

ŢERNA
TURBO CAR MD

2014.09.29
2014.09.30

191
192

12908
12909

015387
015515

VUNEXIN
AVAUNT

2014.09.06
2014.09.10

193
194
195
196

12936
12939
12940
12942

015355
015374
015375
015379

ENOGRUP
CHATEAU ROIAL
ПЕРВАК
NURESCA

2014.09.03
2014.09.08
2014.09.02
2014.09.01

197

12944

015381

ROKIO

2014.09.01

198

12945

015383

Marca figurativă

2014.09.03

199
200
201

12946
12948
12949

015396
015398
015403

SNEHA
ELAN
TransGaz TG

2014.09.10
2014.09.13
2014.09.10

202
203

12950
12951

015405
015406

XALATAN
MURANO

2014.09.14
2014.09.14

204
205
206
207

12955
12956
12957
12958

015418
015421
015423
015425

2014.09.14
2014.09.13
2014.09.14
2014.09.14

208

12962

015431

IQ IMPEX
СЛЕЗА СОЛНЦА
ADDRESS
ФИННАТ
FINNUT
PALLM PAC

209

12965

015434

2014.09.16

210

12966

015441

ВИСКАРЬ
VISCARI
TRIONIC

211

12967

015443

Intergum

2014.09.17

212

12969

015450

CAMARAD

2014.09.20

213

12970

015452

ARC

2014.09.20

214

12971

015455

2014.09.21

215

12972

015457

216

12973

015461

CHATEAU
VARTELY
CHATEAU
VARLETY
KLEENGUARD

217
218

12975
12976

015470
015471

219

12979

015474

194

Villamur
КОМПАНИЯ
Праздник
TEHNOMAX

5
2014.09.23

6
COLESNICENCO Alexandr, MD

2014.09.07
2014.09.30

V.S.-EXPORT S.R.L., MD
PONTI S.R.L., MD

2014.09.30

PONTI S.R.L., MD

2014.09.08
2014.09.09
2014.09.09
2014.09.09

Glaxo Group Limited, GB
RUSSU Ghenadie, MD
Cheminova A/S, DK
Orion Corporation, FI

2014.09.09

Orion Corporation, FI

2014.09.10

GENERAL MOTORS LLC,a limited
liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware,
US
POIAN Veaceslav, MD
GOSPODARIOV Vladimir,
întreprindere individuală, MD
SmithKline Beecham Limited, GB
E.I. du Pont de Nemours and Company,
US
UJACOV Vladlen MD
MIGDAL-P S.A., MD
INTELGRUP-COM S.R.L., MD
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului
Connecticut, US
Agouron Pharmaceuticals, Inc.,
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului California, US
Joint Stock Company "1st Pasta Company", RU
OPTIMUS PLUS S.R.L., MD
S.C. ELAN POLIGRAF S.R.L., MD
COMERŢ-GAZ S.R.L.,
societate comercială, MD
Pfizer Health AB, SE
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(care acţionează şi ca Nissan Motor Co.,
Ltd.), JP
I.Q. - IMPEX S.R.L., MD
GB & Co S.R.L., companie, MD
INTEXIM-COM S.R.L., MD
FK FINKOM ZAO, RU

2014.09.10

2014.09.22
2014.09.22

British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
British American Tobacco (Brands)
Limited, GB
Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret
Anonim Şirketi, TR
EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY
S.A., întreprindere mixtă, MD
EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY
S.A., întreprindere mixtă, MD
CHÂTEAU VARTELY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
CHÂTEAU VARTELY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.,
US
OMPRICO-INVEST S.R.L., MD
OXANA-TIS S.R.L., MD

2014.09.22

CLASIC MCS S.R.L., MD

2014.09.15

2014.09.21
2014.09.22

MD - BOPI 4/2014
1
220

2
12980

3
015475

2014.09.24

015490
015491
015513

4
КОРОЛЕВСКИЙ
СТАНДАРТ
СОКРОВИЩЕ
ВИНОДЕЛА
ВИНОГРАДНАЯ
ЛЕДИ
ВИНОГРАДНАЯ
ИЗБА
ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ
Игра
вкусов
Игра
вкусов
Gallina Blanca
VINOHODOFF
ВИНОХОДОВЬ
TITUS

221

12981

015476

222

12982

015478

223

12983

015479

224

12984

015480

225

12985

015482

226

12986

015483

227
228
229

12987
12988
12990

230

12997

015512

BASIS

2014.09.10

231

13007

015543

AMD SEMPRON

2014.09.21

232

13008

015544

AMD SEMPRON

2014.09.21

233

13057

015400

234

13058

015401

235

13059

015402

236
237

13061
13062

015413
015435

238
239
240

13068
13073
13077

015568
015572
015588

241

13078

015591

242
243
244

13080
13081
13112

015593
015594
015680

245

13137

015370

246

13169

015399

247

13172

015559

248

13175

015587

249
250

13180
13187

015667
015720

251

13188

015724

252
253
254
255
256
257
258
259
260

13192
13193
13194
13195
13196
13197
13198
13199
13262

015730
015731
015732
015734
015735
015736
015737
015738
015456

261

13273

015447

Marcă
tridimensională
Marcă
tridimensională
Marcă
tridimensională
PARFUM LUX
ANTIUGRIN
АНТИУГРИН
BAILEYS
OFF
МУСКАТ
ХРУСТАЛЬНЫЙ
МУСКАТ
БРИЛЛИАНТОВЫЙ
VS EXPORT
VS
ВИНСТОРГ
VINSTORG
ВИНЧИК

5
2014.09.24

MIGDAL-P S.A., MD

2014.09.24

MIGDAL-P S.A., MD

2014.09.23

2014.09.27

INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
pe mun. CHIŞINĂU, MD
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
pe mun. CHIŞINĂU, MD
MOLD-NORD S.A.,
fabrică de vinuri din Făleşti, MD
Preparados Alimenticios, S. A., ES

2014.09.27

Preparados Alimenticios, S. A., ES

2014.09.29
2014.09.29
2014.09.10

IMPERIAL VIN S.A., MD
IMPERIAL VIN S.A., MD
E.I. du Pont de Nemours and Company,
US
E.I. du Pont de Nemours and Company,
US
Advanced Micro Devices, Inc.,
corporaţia statului Delaware, US
Advanced Micro Devices, Inc.,
corporaţia statului Delaware, US
GB & Co S.R.L.,
societate comercială, companie, MD
GB & Co S.R.L.,
societate comercială, companie, MD
GB & Co S.R.L.,
societate comercială, companie, MD
SELECTIV-LUX S.R.L., MD
DEPOFARM S.R.L., MD

2014.09.23

2014.09.10
2014.09.10
2014.09.10
2014.09.14
2014.09.15
2014.09.13
2014.09.29
2014.09.15
2014.09.15
2014.09.07
2014.09.07
2014.09.30
2014.09.06

R & A Bailey & Co, IE
IMPERIAL VIN S.A., MD
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
V.S. - EXPORT S.R.L., MD
V.S. - EXPORT S.R.L., MD
BABIN Stanislav, MD

2014.09.14
2014.09.28

DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
GB & Co S.R.L.,
societate comercială, companie, MD
VINIA TRAIAN S.A.,
întreprindere mixtă, MD
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
TROPIN Evghenii, MD
EURO-ALCO S.A., MD

2014.09.28

EURO-ALCO S.A., MD

2014.09.29
2014.09.29
2014.09.29
2014.09.28
2014.09.28
2014.09.28
2014.09.28
2014.09.28
2014.09.21

WJ Ventures Limited, CY
CORNET Veaceslav, MD
CORNET Veaceslav, MD
UNGUREANU ART S.R.L., MD
UNGUREANU ART S.R.L., MD
UNGUREANU ART S.R.L., MD
Rockwool International A/S, DK
Ungureanu Art S.R.L., MD
AMG - Agro Management Grup S.R.L.,
societate comercială, MD
PANUŞ Sergiu, MD

Marcă
tridimensională
VINIA TRAIAN

2014.09.10

МУСКАТ
АЛМАЗНЫЙ
FULL HOUSE
СУДАРЫНЯ
SUDARÎNEA
СУДАРЬ
SUDARI
Веркино
ВИНМАР
ВЕРКИН
COROTOP
AQUAIZOL
CREATON
ROCKWOOL
TOPLAN
A.M.G.

2014.09.15

НЕЖНОСТЬ
АНЖЕЛИКИ

6

2014.09.08

2014.09.15
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1
262

2
13276

3
015384

4
ТЫ И Я

5
2014.09.03

263

13372

015468

2014.09.23

264

13373

015514

Marcă
tridimensională
LANNATE

265
266
267

13376
13377
13378

015618
015621
015624

2014.09.29
2014.09.29
2014.09.29

268

13379

015626

2014.09.29

LAVINA GRUP S.R.L., MD

269
270

13380
13402

015628
015385

CORAL BLANC
CORAL NOIR
CORAL DE
PERLES
CORAL EN
ARGENT
CORAL D`OR
COMERŢ-GAZ CG

E.I. du Pont de Nemours and Company,
US
LAVINA GRUP S.R.L., MD
LAVINA GRUP S.R.L., MD
LAVINA GRUP S.R.L., MD

2014.09.29
2014.09.07

271

13446

015508

VODKA

2014.09.30

LAVINA GRUP S.R.L., MD
COMERŢ-GAZ S.R.L.,
societate comercială, MD
ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD

SECĂRICĂ
АМБРОЗИЯ

2014.09.06

272

13456

015371

273

13486

015497

274
275

13587
13694

276
277

2014.09.10

DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
BODIU Vitalii, MD

015417
015467

1400 TAXI
MUNICIPAL
SKY WINE
BARZA NEAGRĂ

2014.09.14
2014.09.23

13779
13780

015416
015454

GRAND MUSCAT
VILLAVIE

2014.09.14
2014.09.21

278
279

13782
13783

015721
015722

2014.09.28
2014.09.28

280

13784

015723

2014.09.28

EURO-ALCO S.A., MD

281

13867

015362

ПИР ГОРОЙ
ПИР НА ВЕСЬ
МИР
PIR NA VESI MIR
ПИРУШКА
PIRUSHKA
DIVIN

ESMALDA S.R.L., MD
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
NERUH Serghei, MD
CHÂTEAU VARTELY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
EURO-ALCO S.A., MD
EURO-ALCO S.A., MD

2014.09.03

282

13872

015504

2014.09.02

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
LA VINA GRUP S.R.L., MD

283

13873

015505

2014.09.02

LA VINA GRUP S.R.L., MD

284

13874

015506

2014.09.02

LA VINA GRUP S.R.L., MD

285

14013

015453

2014.09.21

286

14105

015507

287
288
289
290
291
292

14113
14114
14115
14116
14117
14129

293
294

CHÂTEAU VARTELY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
ZERNOFF S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
SADIA S.A., BR
SADIA S.A., BR
SADIA S.A., BR
SADIA S.A., BR
ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MOLD-NORD S.A.,
fabrică de vinuri din Făleşti, MD
LAVINA GRUP S.R.L., MD
BURGAZLI TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD.
ŞTI, TR
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY
S.A., întreprindere mixtă, MD
TUTUN-CTC S.A., MD
SARÎ Constantin, MD

СЕРЕБРЯНЫЙ
КОРАЛЛ
ЖЕМЧУЖНЫЙ
КОРАЛЛ
ЗОЛОТОЙ
КОРАЛЛ
VILLAVIA

2014.09.29

6
Joint Stock Company "1st Pasta
Company", RU
AROMA S.A., MD

015484
015485
015486
015487
015509
015481

Vodka
PETROVSKAIA
Marca figurativă
Marca figurativă
Marca figurativă
Marca figurativă
VOIE BUNĂ
ДУХ САМУРАЯ

2014.09.27
2014.09.27
2014.09.27
2014.09.27
2014.09.30
2014.09.24

14143
14353

015625
015442

КРАСНАЯ КАРТА
JUNKER

2014.09.29
2014.09.15

295

14463

015363

DIVIN

2014.09.03

296

15194

015451

AURIE

2014.09.16

297
298

15321
16724

015473
015404

Prima
Молдавское
праздничное

2014.09.22
2014.09.13
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Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.
1

(111) Nr.
de ordine
al înregistrării
19896

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

Data eliberării
duplicatului

ProConsulting S.R.L., MD
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/9,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

2014.03.25

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

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

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

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1

f 2013 0055

2013.06.07

1 (9)

2014.03.31

7/2013

MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

1
1

2
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ FABRICA DE VINURI
"VINĂRIA - BARDAR" S.A., MD
str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, s. Bardar, Ialoveni, Republica Moldova
PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, IE
Pottery Road, Dun Laoghaire, County Dublin,
Irlanda
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

3
159

4
0196

5
1998.09.18

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
6
2013.09.18

166

0197

1998.09.25

2013.09.25

579

f 2003 0079

2003.09.01

2013.09.01

587

f 2003 0088

2003.09.25

2013.09.25

2

3

4
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1
5

2
LAVINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96,
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
SUHAN Ilie, MD
MD-7727, Răzeni, Ialoveni, Republica Moldova
BUZA Serghei, MD
Str. Chişinău nr. 7, ap. 8,
MD-3400, Hînceşti, Republica Moldova

6
7

3
657

4
f 2003 0085

5
2003.09.18

6
2013.09.18

1151

f 2008 0075

2008.09.10

2013.09.10

1156

f 2008 0074

2008.09.03

2013.09.03

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi
prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor
de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit, numărul BOPI
în care a fost publicată hotărârea de înregistrare a desenului şi modelului industrial

Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

1
2

BESCHIERU Radu, MD
BESCHIERU Radu, MD

(11) Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21) Nr.
de depozit

(22) Data de
depozit

(44) Nr. BOPI

1453
1459

09-01
09-01

f 2012 0051
f 2012 0049

2012.05.11
2012.05.11

6/2013
7/2013

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

Nr.
crt.

Nr.
titlului
de protecţie
3
032165

Nr.
de depozit

Nr.
BOPI,

Date iniţiale

Date rectificate

4
-

5
2/2013

6
(730)
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,
MD-2038, Chişinău, Republica
Moldova
01.15.09; 26.01.18; 26.11.08;
27.05.11; 29.01.13

7
(730)
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,
MD-2043, Chişinău, Republica
Moldova
01.15.09; 26.04.18; 26.11.08
27.05.11; 29.01.13
(511) NCL(10-2013)
35 publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; comercializarea produselor; servicii de comercializare pentru terţi prestate
de magazine de firmă;
(511) NCL(10-2013)
03 antiperspirante şi deodorante; produse pentru bărbierit, inclusiv creme de ras,
loţiuni de ras şi geluri de ras;
preparate după bărbierit; par-

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii
Cerere de
înregistrare
a mărcii

033504

-

4/2014

032951

-

-

(511) NCL(10-2013)
35 publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou; comercializarea produselor; magazine de firmă;

Cerere de
înregistrare
a mărcii

032639

-

5/2013

(511) NCL(10-2013)
03 antiperspirante şi deodorante; produse pentru bărbierit, inclusiv creme de ras,
loţiuni de ras şi geluri de ras;
preparate după bărbierit; par-

3

4
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fumuri; produse de parfumerie;
sprayuri pentru corp; săpunuri;
produse pentru spălat mâinile,
faţa şi corpul şi alte produse de
curăţat de uz personal; preparate pentru curăţarea, îngrijirea
şi înfrumuseţarea pielii, scalpului şi părului.
5

Marcă

000379

R 1163

10/1994
3/1995
5/2004

6

Marcă

014736

12357

1/2005
6/2005

7

Marcă

030166

23150

1/2012
11/2012

(730)
JIM BEAM BRANDS CO.,
US
510 Lake Cook Road,
Deerfield, Illinois, Statele Unite
ale Americii
(730)
510 Lake Cook Road, Deer
Field, Illinois 60015-4964,
Statele Unite ale Americii
(730)
FRUCTUL PASIUNII S.R.L.,
societate comercială, MD

fumuri; produse de parfumerie; sprayuri pentru corp; săpunuri; produse pentru spălat
mâinile, faţa şi corpul şi alte
produse de curăţat de uz personal; preparate pentru curăţarea, îngrijirea, tratamentul şi
înfrumuseţarea pielii, scalpului
şi părului.
(730)
Jim Beam Brands Co.,
corporaţie din statul Delaware,
US
510 Lake Cook Road,
Deerfield, Illinois 60015-4964,
Statele Unite ale Americii
(730)
510 Lake Cook Road,
Deerfield, Illinois 60015-4964,
Statele Unite ale Americii
(730)
FRUCTUL PASIUNII S.R.L.,
MD
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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.

201

MD - BOPI 4/2014

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii
în luna martie 2014, în privinţa cărora procedura
a fost finalizată
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

3
BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD

4
2012.04.10
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
6
2014.03.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2012.02.10.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD

2012.07.06
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2014.03.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2012.05.05.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD

2012.07.06
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2014.03.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2012.05.08.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

ISAI Traian, MD

2013.07.31
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.03.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.06.13.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Nr. şi data
depozitului /
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
BCR
028368
2010.12.29

2

BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD
Marcă naţională
DIVERS BCR
028880
2011.03.18

3

BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD
Marcă naţională

028749
2011.03.04

4

BANCA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A.,
MD
Marcă naţională
POIANA
IZVOARELOR
031325
2012.05.16
ISAI Traian, MD

202

Data
examinării
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Rezultatul examinării contestaţiei
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1
5

6

7

8

2
Marcă naţională

5
6
2014.03.27 1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se modifică Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.08.30
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasele 09, 21. Lista produselor
acceptate din clasa 11 nu se modifică.
033911
2010.03.09
3. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea
SUPRA
certificatului de înregistrare a mărcii în
TECHNOLOGIES
cuantum de 250 euro (p. 40 din Taxele pentru
LIMITED, HK
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din
1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Marcă internaţională CME MEDIA PRO
2014.03.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2013.03.11
B.V., NL
Împotriva Deciziei
VOYO
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
de respingere
Modele şi Desene Industriale din 2012.12.04 şi
totală a cererii de
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
IR 1075456
înregistrare
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
2010.11.01
a mărcii
în cerere din clasele 09, 35, 38, 41, 42.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
CME MEDIA PRO
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
B.V., NL
continuarea procedurilor.
2014.03.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
Desene
AZURFIVE
2013.09.25
CONSULTING Împotriva Hotărârii
si modele
2. Se abrogă Hotărârea Departamentului
S.Á.R.L., LU
industriale
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
de respingere
2013.06.26 şi se acceptă înregistrarea
în parte
modelelor industriale solicitate conform cererii
a desenelor
nr. DM/079841 din 2012.12.21.
şi modelelor
industriale
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
DM/079841
2012.12.21
AZURFIVE
CONSULTING
S.Á.R.L., LU
Marcă naţională
ЧЕРНЫЙ ПИРАТ
031489
2012.07.17

9

COLUSVIN S.R.L.,
întreprindere mixtă,
MD
Marcă naţională

3
4
SUPRA
2013.10.30
TECHNOLOGIES Împotriva Deciziei
LIMITED, HK
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

COLUSVIN
S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD

2013.10.07
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2014.03.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.08.07.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

LOTERIA
MOLDOVEI S.A.,
întreprindere
mixtă, MD

2013.04.25
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2014.03.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.02.25.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

028945
2011.03.31
LOTERIA
MOLDOVEI S.A.,
întreprindere mixtă,
MD
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1
10

2
Marcă naţională

3
SOLOVIOV
Evghenii, MD

4
2013.03.04
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

5
6
2014.03.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.01.04 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 32.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

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

2013.09.12
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2014.03.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.07.19 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru următoarele produse din clasa 05:
"suplimente alimentare pentru ochi, substanţe
şi alimente dietetice".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Dochirnie
pidpryiemstvo
"Kondyterska
korporatsiia
"Roshen", UA

2013.12.03
Privind repunerea
în dreptul
de a contesta
împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2014.03.28 1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea IR 1099016 din 2011.10.14.

Dochirnie
pidpryiemstvo
"Kondyterska
korporatsiia
"Roshen", UA

2013.06.21
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2014.03.28 1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.02.08 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 30 cu menţiunea: "toate produsele pe
bază sau cu conţinut de citrice".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

029470
2011.07.07
SOLOVIOV
Evghenii, MD
11

Marcă naţională

031494
2012.07.18

12

PRODIAFARM
S.R.L., societate
comercială, MD
Marcă internaţională

IR 1099016
2011.10.14

13

Dochirnie
pidpryiemstvo
"Kondyterska
korporatsiia
"Roshen", UA
Marcă internaţională

IR 1099016
2011.10.14
Dochirnie
pidpryiemstvo
"Kondyterska
korporatsiia
"Roshen", UA
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele
titularului INTROSCOP S.A.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Viorica Onoi nr. 007/712/2014 din
12.03.2014, privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului INTROSCOP
S.A., c/f 1003600008563:
- se aplică sechestru asupra mărcii cu nr. R 5104 din 10.04.1996, asupra modelului industrial
conform certificatului nr. 351 din 25.12.2000 şi asupra obiectului protejat conform certificatului seria
PC nr. 564/1439 din 07.03.2007, înregistrate pe numele titularului INTROSCOP S.A., str. Meşterul
Manole nr. 20, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al OPI înregistrate pe numele titularului INTROSCOP S.A., str. Meşterul Manole nr. 20, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. 11541, titular LIMAGHES S.R.L.
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 11.03.2014 (dosarul nr. 2i-103/14) privind
aplicarea sechestrului asupra mărcii nr. 11541 din 20.08.2003, înregistrată pe numele titularului
LIMAGHES S.R.L., c/f 1003600079604:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 11541 din 20.08.2003 înregistrată pe numele titularului
LIMAGHES S.R.L., Str. Anton Pann nr. 4, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. 11541 din 20.08.2003, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele
titularului PLATEAU DU VIN S.R.L.,
întreprindere mixtă
Întru executarea Încheierii Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 13.03.2014 (dosarul nr.
2i-107/14), privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului PLATEAU DU VIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, c/f 1003600037271:
- se aplică sechestrul asupra mărcilor nr. 12409, 12410, 12411, 12676, 12677, 12795, 12838,
14488, 14490, 14491, 15385, înregistrate pe numele titularului PLATEAU DU VIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, Str. Anton Pan nr. 4, of. 205, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al OPI înregistrate pe numele titularului PLATEAU DU VIN S.R.L., întreprindere mixtă,
c/f 1003600037271, Str. Anton Pan nr. 4, of. 205, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv
transmiterea drepturilor asupra acestora.
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra bunurilor debitorului „Metiba-Design” S.R.L.
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 31.03.2014 dosarul nr. 2i-118/14), privind
aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului „Metiba-Design” S.R.L., c/f 1002600019977:
- se aplică sechestru asupra operei integrante, certificat Seria OI nr. 19/915 din 18.01.2005;
- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de opera
integrantă, certificat Seria OI nr. 19/915 din 18.01.2005, înregistrată pe numele titularului de drepturi
patrimoniale „Metiba-Design” S.R.L., bd. Dacia 27, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Cu privire la executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău
din 30.01.2014 privind decăderea din drepturi
a titularului mărcii internaţionale nr. IR 633148
Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 30.01.2014, în pricina civilă la cererea de chemare în
judecată depusă de compania SA ”Orhei-Vit” către compania ”Hipp & Co” şi intervenientul accesoriu
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în temeiul art. 20 (1) a) al Legii nr. 38/2008 privind
protecţia mărcilor:
- este decăzut din drepturile asupra mărcii internaţionale nr. IR 633148 pe teritoriul Republicii
Moldova titularul ”Hipp & Co”, Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln, Elveţia, începând cu data de
30.01.2014.
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IX
Monitor

Î

n prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al
AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

I

n this Section are published acts issued by the President, Parliament and Government of the Republic
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General
of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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Înscrieri în Registrul Naţional al mandatarilor autorizaţi
în proprietatea intelectuală din Republica Moldova
În conformitate cu ordinul Directorului General al AGEPI nr. 27 din 28.02.2014, în temeiul
procesului-verbal nr. 01/2014 din 25.03.2014 al şedinţei Comisiei de Atestare a candidaţilor
pentru obţinerea calităţii de mandatar autorizat în proprietatea intelectuală au fost înscrişi
în Registrul Naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală şi li s-a eliberat
certiﬁcatul de mandatar autorizat următorilor candidaţi atestaţi:
GOREMÎCHINA Ludmila – pentru mărci, desene/modele industriale, invenţii, topograﬁi
de circuite integrate şi indicaţii geograﬁce, denumiri de origine, specialităţi tradiţionale
garantate;
MUŞAT Georgeta – pentru mărci, desene/modele industriale şi indicaţii geograﬁce,
denumiri de origine, specialităţi tradiţionale garantate;
GUZUN Cristina – pentru mărci şi desene/modele industriale;
AFANASIEV Andrei – pentru mărci, desene/modele industriale şi indicaţii geograﬁce,
denumiri de origine, specialităţi tradiţionale garantate;
BARGAN Serghei – pentru mărci, desene/modele industriale şi indicaţii geograﬁce,
denumiri de origine, specialităţi tradiţionale garantate.
GRISCIUC-BUCICA Svetlana – pentru mărci, desene/modele industriale şi indicaţii
geograﬁce, denumiri de origine, specialităţi tradiţionale garantate.

În Lista mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală din Republica Moldova
au fost incluse următoarele date, extrase din Registrul Naţional al mandatarilor autorizaţi în
proprietatea intelectuală:
numărul certiﬁcatului şi data înregistrării, numele mandatarului, denumirea ﬁrmei,
adresa şi altă informaţie de contact, domeniile în care este specializat mandatarul
Numărul

Numele
mandatarului,
denumirea ﬁrmei

Adresa pentru
corespondenţă

Altă informaţie
de contact

Domeniile
în care este specializat
mandatarul

126
2014.03.25

GOREMÎCHINA
Ludmila

Str. Matei Basarab nr. 10,
bloc 2, ap. 34, MD-2045,
Chişinău, Republica
Moldova

022-43-06-55;
079031700;
lgoremichina@yahoo.
com

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Invenţii;
Topograﬁi de circuite integrate;
Indicaţii geograﬁce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale garantate;

127
2014.03.25

MUŞAT
Georgeta

Bd. Mircea cel Bătrîn nr.
32/1, ap. 67, MD-2075,
Chişinău, Republica
Moldova

georgeta_bologa@
yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Indicaţii geograﬁce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale garantate;

128
2014.03.25

GUZUN
Cristina

Str. 31 August 1989 nr. 101,
of. 4, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

069365607;
cdguzun@gmail.com

Mărci;
Desene şi modele industriale;

129
2014.03.25

AFANASIEV
Andrei

Str. Vasile Alecsandri nr. 19,
ap. 39, MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

022-73-56-41;
060585757;

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Indicaţii geograﬁce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale garantate;

130
2014.03.25

BARGAN
Serghei

Str. Alba Iulia 89/1, ap. 68,
MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova

079404987;
bargansergiu.com@
gmail.com

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Indicaţii geograﬁce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale garantate;

131
2014.03.25

GRISCIUCBUCICA
Svetlana

Str. Calea Orheiului nr.
111/8, ap. 107, Chişinău,
Republica Moldova

022-81-19-38;
069690868;
svetlana_lawyer@
yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele industriale;
Indicaţii geograﬁce;
Denumiri de origine;
Specialităţi tradiţionale garantate;
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Aprobarea formularului-tip
al cererii de prelungire a termenului
şi a formularului-tip al cererii de repunere în termenul omis
În scopul implementării Regulamentului privind codiﬁcarea şi evidenţa documentelor tipizate
elaborate şi utilizate în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), prin Ordinul
Directorului General al AGEPI nr. 71 din 18.04.2014 au fost aprobate următoarele formulare-tip:

Nr.
crt.
1
2

Denumirea formularului-tip

Codul formularului-tip

Cerere de prelungire a termenului

F-02-CC-003-E-01-0536

Cerere de repunere în termenul omis

F-02-CC-002-E-01-0535

Noile formulare-tip pot ﬁ obţinute direct la AGEPI. De asemenea, formularul-tip al cererii de
prelungire a termenului este disponibil la adresa:
http://www.agepi.gov.md/pdf/forms/forms-ipo/F-02-CC-003-E-01-0536.doc
Iar formularul-tip al cererii de repunere în termenul omis la adresa:
http://www.agepi.gov.md/pdf/forms/forms-ipo/F-02-CC-002-E-01-0535.doc
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Simpliﬁcarea procedurii de înregistrare a mărcilor
şi a altor obiecte de proprietate intelectuală

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală s-a aliniat
politicii Guvernului Republicii Moldova privind simpliﬁcarea
accesului cetăţenilor la serviciile prestate de către autorităţile
publice şi a lansat serviciul web “Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de
proprietate intelectuală”. Scopul platformei este de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului
de afaceri din ţară şi din străinătate, în procesul de înregistrare a mărcilor, invenţiilor, desenelor
industriale, operelor, fonogramelor şi altor obiecte de proprietate intelectuală.
Avantajele serviciului constau în depunerea cererilor de înregistrare la orice oră şi în orice zi
a săptămânii. Sistemul permite comunicarea la distanţă, fără ca solicitantul sa se deplaseze la sediul
AGEPI. Utilizatorul dispune de acces securizat şi de garanţia conﬁdenţialităţii datelor. În plus, serviciul
de depunere on-line a cererilor permite administrarea eﬁcientă a timpului şi reducerea cheltuielilor
personale.
Solicitanţilor sistemului informaţional li se oferă posibilitatea alegerii modului de semnare a
cererilor de înregistrare şi a documentelor aferente, şi anume prin semnătura e-AGEPI, semnătura
digitală, semnătura mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign.
Utilizatorii serviciului beneﬁciază şi de un sistem modern de plată a serviciilor AGEPI, inclusiv
prin card bancar, din avans, în numerar sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MPay. Important
este faptul că solicitantului nu i se reţine niciun comision suplimentar, în legătură cu utilizarea sistemului
de depunere on-line.
Serviciul poate ﬁ accesat prin următoarele modalităţi: www.e-agepi.md şi prin www.servicii.
gov.md
În vederea informării solicitanţilor, a fost elaborat ghidul de utilizare a serviciului, care oferă
instrucţiuni practice pentru comoditatea operării în cadrul sistemului.
Deşi este la etapa iniţială, sistemul de depunere on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de
proprietate intelectuală este utilizat atât de către solicitanţii naţionali (Chişinău - 20, Hânceşti - 3, Bălti - 1,
Ungheni - 1, Orhei - 1), cât şi din străinătate (Franţa - 4).
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Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este
nelimitată şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Preţurile de abonare:
Ü

BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü

BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08
fax: (022) 44-01-19
e-mail: ofﬁce@agepi.gov.md
http://agepi.gov.md/
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