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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений,
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных
рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом
заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных
в Республике Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает
систематизированные ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются
официальные документы, положения, международные конвенции, двусторонние соглашения,
нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează
sau înregistrează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2019)
AD
AE
AF
AL
AM
AO
AP

AR
AT
AU
AZ
BA
BD
BE
BF
BG
BM
BN
BR
BS
BT
BX
BY
CA
CF
CG
CH
CI
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DK
DO
DZ

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

EA
EC
EE
EG
EM
EP
ES
ET
EU
FI
FK
FR
GB
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GR
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM
JO

Organizaţia Eurasiatică
de Brevete (OEAB)
Ecuador
Estonia
Egipt
Oﬁciul Uniunii Europene
pentru Proprietate
Intelectuală (EUIPO)
Oﬁciul European
de Brevete (OEB)
Spania
Etiopia
Uniunea Europeană
Finlanda
Insulele Falkland
(Malvine)
Franţa
Regatul Unit
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Grecia
Guatemala
Guineea-Bissau
Guyana
HONG KONG, China
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica
Iordania

JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KY
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

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

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

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

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

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

L

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

П

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

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

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

Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie
– granted short-term patent for invention, amended after opposition procedure
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры возражения
Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– granted short-term patent for invention with corrections or amendments to the front
(bibliographic) page of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
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Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi a documentului
– granted short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в любой
части документа
Z – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
– issued short-term patent for invention
– выданный краткосрочный патент на изобретение
Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued short-term patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или
признания патента недействительным
Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
– extended short-term patent for invention
– продленный краткосрочный патент на изобретение
Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
– extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
– продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления
Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to the front (bibliographic)
page of the document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi
– issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
любой части документа

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

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

FF9Y

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

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

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

FC9Y

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

MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention
Утеря прав, вытекающих из краткосрочного патента на изобретение
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a fost prelungit
List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых был продлен
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек
MK4Y Lista brevetelor de invenție de scurtă durată a căror valabilitate a expirat
List of short-term patents for invention whose term of validity has been expired
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых истек
ML9Y Lista cererilor de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată respinse
List of refused applications for extension of the term of validity of a short-term patent
Перечень отклоненных заявок на продление срока действия краткосрочного патента

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

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

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

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

A

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

B

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

C

D
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate /
Published patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на изобретение
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de
brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile
publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda copii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.

P

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

P

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50/2008 об охране изобретений. Описания к
заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе
представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения,
являющегося предметом заявки на патент.
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(21)
(51)

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

INVENTIONS

a 2021 0007 (13) A2
Int. Cl.: C07D 413/14 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
A01N 43/80 (2006.01)
2019.07.17
62/699880
2018.07.18
US
2021.02.09
PCT/US2019/042108, 2019.07.17
WO 2020/018610 A1, 2020.01.23
FMC CORPORATION, US
XU Ming, US; DEANGELIS Andrew Jon, US;
LAHM George Philip, US
LAZICOV Tatiana
Compuşi de izoxazoline pentru combaterea dăunătorilor nevertebraţi
Sunt dezvăluiţi compuşi cu formula 1 sau 1':

(54)
(57)

Isoxazoline compounds for controlling
invertebrate pests
Disclosed are compounds of formula 1 or 1':

wherein Q is

and R1, R2, R3, J and X are as defined in the
disclosure. Also disclosed are compositions
containing the compounds of formula 1 or
formula 1' and methods for controlling an invertebrate pest comprising contacting the invertebrate pest or its environment with a biologically effective amount of a compound or a
composition of the invention.
în care Q reprezintă

Claims: 20

(54)
(57)

1
2
3
şi R , R , R , J şi X sunt definiţi în descriere.
De asemenea, sunt dezvăluite compoziţii, care conţin compuşii cu formula 1 sau formula
1', şi metode pentru combaterea dăunătorului
nevertebrat, care includ contactarea dăunătorului nevertebrat sau mediului său cu o cantitate biologic eficientă dintr-un compus sau o
compoziţie, conform invenţiei.

Revendicări: 20
*
*

16

*

*
* *
Соединения изоксазолина для борьбы с
беспозвоночными вредителями
Раскрыты соединения с формулой 1 или 1':

INVENȚII
где Q является

MD - BOPI 7/2021
и R1, R2, R3, J и X определены в описании.
Также раскрыты композиции, которые содержат соединения с формулой 1 или
формулой 1', и способы борьбы с беспозвоночным вредителем, которые включают
контактирование беспозвоночного вредителя или его среды с биологически эффективным количеством соединения или композиции, согласно изобретению.
П. формулы: 20
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BB2A Cereri de brevet european
pentru care s-a solicitat validarea
în Republica Moldova publicate /
Published European patent applications
for which validation in the Republic
of Moldova has been requested /
Опубликованные заявки на европейский
патент, для которых была испрошена
валидация в Республике Молдова

A

GEPI publică fiecare solicitare de validare după informarea de către OEB privind achitarea taxei
stabilite pentru validare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data depunerii
sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorităţi. O cerere de brevet
european, pentru care s-a plătit taxa de validare, şi un brevet european validat vor avea aceleaşi efecte ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu Legea nr. 50/2008 privind protecția invențiilor.
GEPI shall publish any request for validation after it has been informed by the EPO that the
prescribed validation fee has been paid, but not before the expiry of a time limit of 18 months
from the filing date or, if priority has been claimed, the earliest priority date. A European patent
application for which the validation fee has been paid and a validated European patent shall have the
same effects as a patent application and a patent in accordance with the Law No 50/2008 on the
Protection of Inventions.

A

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

К
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(21) e 2021 0520 (13) A1
(51) Int.Cl.: C12Q 1/6886 (2018.01.01)

(32) 2018.07.27; 2019.06.28

(96) 19753542.0, 2019.07.31

(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC., US

(87) WO 2020/028563, 2020.02.06

(72) SCHNELL Frederick Joseph, US; SOMMELET
Anat, US

(31) 201862713434P
(32) 2018.08.01
(33) US
(71) GENENTECH, INC., US; FOUNDATION
MEDICINE, INC., US; F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, CH
(72) TRABUCCO Sally Elizabeth, US; BOLEN
Christopher R., US; OESTERGAARD Mikkel
Zahle, CH; SOKOL Ethan Samuel, US;
ALBACKER Lee Alan, US
(54) Predicția și caracterizarea celulei LDCBM a
subtipurilor iniţiale
Prediction and characterization of DLBCL
cell of origin subtypes
Прогнозирование
и
характеристика
клетки ДBККЛ исходных подтипов

(21) e 2021 0521 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 417/14 (2006.01.01)

(33) US; US

(54) Oligomeri pentru saltul exonului în distrofia
musculară
Exon skipping oligomers for muscular
dystrophy
Олигомеры для пропуска экзона при
мышечной дистрофии

(21) e 2021 0523 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 31/734 (2006.01.01)
A61K 31/728 (2006.01.01)
A61K 31/80 (2006.01.01)
A61K 33/00 (2006.01.01)
A61K 33/10 (2006.01.01)
A61K 36/82 (2006.01.01)
A61P 27/04 (2006.01.01)
A61P 1/04 (2006.01.01)
A61K 9/00 (2006.01.01)
A61K 9/08 (2006.01.01)
A61K 9/20 (2006.01.01)
A61K 47/36 (2006.01.01)
(96) 19768909.4, 2019.08.02

(96) 19755292.0, 2019.07.29

(87) WO 2020/026205, 2020.02.06

(87) WO 2020/025553, 2020.02.06

(31) 201800007771

(31) PCT/CN2018/0978; PCT/CN2019/0903

(32) 2018.08.02

(32) 2018.08.01; 2019.06.06

(33) IT

(33) WO; WO

(71) DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA
S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA D.M.G. ITALIA S.R.L., IT

(71) BASILEA PHARMACEUTICA INTERNATIONAL AG, CH
(72) ZENG Weipeng, CH; MAZZOTTI Marco, CH;
VICUM Lars, CH; CORNEL Jeroen, CH;
HEUBES Markus, CH; SCHLEIMER Michael,
CH
(54) Procedee de purificare a sulfatului de
izavuconazoniu
Methods for purifying isavuconazonium
sulfate
Способы очистки сульфата изавуконазония

(21) e 2021 0522 (13) A1
(51) Int.Cl.: C12N 15/113 (2010.01.01)
(96) 19759447.6, 2019.07.25
(87) WO 2020/023688, 2020.01.30
(31) 201862711215P; 201962868003P

(72) MERCURI Luigi, IT
(54) Combinație pentru utilizare în tratamentul
simptomelor extraesofagiene de reflux gastric
Combination for use in the treatment of extra-oesophageal symptoms of gastric reflux
Комбинация для лечения экстраэзофагеальных симптомов желудочного
рефлюкса

(21) e 2021 0524 (13) A1
(51) Int.Cl.: H01M 4/24 (2006.01.01)
H01M 4/06 (2006.01.01)
H01M 4/38 (2006.01.01)
H01M 4/62 (2006.01.01)
H01M 4/26 (2006.01.01)
H01M 4/04 (2006.01.01)
H01M 12/08 (2006.01.01)
H01M 12/06 (2006.01.01)
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(96) 19839894.3, 2019.07.26
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(32) 2018.07.27; 2019.01.10; 2019.06.28

(21) e 2021 0526 (13) A1
(51) Int.Cl.: C12N 15/00 (2006.01.01)
C12N 15/09 (2006.01.01)
C12N 15/63 (2006.01.01)
A61K 47/00 (2006.01.01)
A61K 47/50 (2017.01.01)

(33) US; US; US

(96) 19843565.3, 2019.08.02

(71) FORM ENERGY, INC., US

(87) WO 2020/028864, 2020.02.06

(72) CHAKRABORTY Rupak, US; MILSHTEIN
Jarrod David, US; WEBER Eric, US;
WOODFORD William Henry, US; CHIANG YetMing, US; MCKAY Ian Salmon, US; SU Liang,
US; WHITACRE Jay, US; WILEY Theodore
Alan,
US;
CARLISLE
Kristen,
US;
WESTWOOD Mitchell Terrance, US; MUMMA
Rachel Elizabeth, US; CHU Max Rae, US;
KHAREY Amelie Nina, US; HULTMAN Benjamin Thomas, US; FERRARA Marco, US;
JARAMILLO Mateo Cristian, US; CARUSO
Isabella, US; NEWHOUSE Jocelyn, US

(31) 201862713933P

(87) WO 2020/023912, 2020.01.30
(31) 201862711253P; 201962790668P;
201962868511P

(54) Electrozi negativi pentru celule electrochimice
Negative electrodes for electrochemical
cells
Отрицательные электроды для электрохимических ячеек

(21) e 2021 0525 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 47/69 (2017.01.01)
(96) 19843251.0, 2019.08.02
(87) WO 2020/028857, 2020.02.06
(31) 201862714010P; 201862779173P;
201962855781P; 201962858925P;
201962859694P
(32) 2018.08.02; 2018.12.13; 2019.05.31;
2019.06.07; 2019.06.10
(33) US; US; US; US; US
(71) DYNE THERAPEUTICS, INC., US
(72) SUBRAMANIAN Romesh R., US; QATANANI
Mohammed T., US; WEEDEN Timothy, US;
RHODES Jason P., US
(54) Complexe de țintire musculară și utilizările
acestora
Muscle-targeting complexes and uses
thereof
Комплексы нацеливания на мышцы и их
применения
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(32) 2018.08.02
(33) US
(71) DYNE THERAPEUTICS, INC., US
(72) SUBRAMANIAN Romesh R., US; QATANANI
Mohammed T., US; WEEDEN Timothy, US
(54) Complexe de țintire musculară și utilizările
acestora pentru tratamentul distrofiei musculare facioscapulohumerale
Muscle targeting complexes and uses
thereof for treating facioscapulohumeral
muscular dystrophy
Комплексы нацеливания на мышцы и их
применения для лечения фасциоскапулоплечевой мышечной дистрофии

(21) e 2021 0527 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 31/712 (2006.01.01)
A61K 31/713 (2006.01.01)
A61K 31/7088 (2006.01.01)
C07K 16/18 (2006.01.01)
C12N 15/113 (2010.01.01)
C12N 15/86 (2006.01.01)
(96) 19843799.8, 2019.08.02
(87) WO 2020/028861, 2020.02.06
(31) 201862713914P; 201862779161P;
201962855761P; 201962858888P;
201962859672P
(32) 2018.08.02; 2018.12.13; 2019.05.31;
2019.06.07; 2019.06.10
(33) US; US; US; US; US
(71) DYNE THERAPEUTICS, INC., US
(72) SUBRAMANIAN Romesh R., US; QATANANI
Mohammed T., US; WEEDEN Timothy, US;
DESJARDINS Cody A., US
(54) Complexe de țintire musculară și utilizările
acestora pentru tratamentul distrofiei
miotone
Muscle targeting complexes and uses
thereof for treating myotonic dystrophy
Комплексы нацеливания на мышцы и их
применения для лечения миотонической
дистрофии

INVENŢII
(21) e 2021 0528 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 39/085 (2006.01.01)
A61K 9/06 (2006.01.01)
A61K 47/36 (2006.01.01)
A61P 15/14 (2006.01.01)
(96) 19844097.6, 2019.08.02
(87) WO 2020/027318, 2020.02.06
(31) 2018147175
(32) 2018.08.03
(33) JP
(71) NATIONAL AGRICULTURE AND FOOD
RESEARCH ORGANIZATION, JP; KYOTO
UNIVERSITY, JP; TOHOKU UNIVERSITY, JP
(72) HAYASHI Tomohito, JP; KIKU Yoshio, JP;
NAGASAWA Yuya, JP; AKIYOSHI Kazunari,
JP; SAWADA Shin-ichi, JP; ASO Hisashi, JP;
NOCHI Tomonori, JP
(54) Compoziția vaccinului pentru membranele
mucoase împotriva mastitei la bovine
Mucosal vaccine composition for bovine
mastitis
Вакцины
для
слизистых
оболочек
против мастита крупного рогатого скота

(21) e 2021 0529 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 48/00 (2006.01.01)
A61K 9/00 (2006.01.01)
C12Q 1/68 (2018.01.01)
G01N 33/53 (2006.01.01)
(96) 19844144.6, 2019.07.29
(87) WO 2020/028261, 2020.02.06
(31) 201862712841P; 201862772849P
(32) 2018.07.31; 2018.11.29
(33) US; US
(71) GERON CORPORATION, US
(72) BUSSOLARI Jacqueline Cirillo, US; HUANG
Fei, US
(54) Metode de identificare a pacienților care ar
putea beneficia de tratamentul cu inhibitor
al telomerazei
Methods of identifying patients likely to
benefit from treatment with a telomerase
inhibitor
Методы выявления пациентов, которым
может помочь лечение ингибитором
теломеразы

MD - BOPI 7/2021
(21) e 2021 0530 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 47/42 (2017.01.01)
A61K 39/395 (2006.01.01)
A61K 47/68 (2017.01.01)
(96) 19844169.3, 2019.08.02
(87) WO 2020/028831, 2020.02.06
(31) 201862713973P
(32) 2018.08.02
(33) US
(71) DYNE THERAPEUTICS, INC., US
(72) SUBRAMANIAN Romesh R., US; QATANANI
Mohammed T., US; WEEDEN Timothy, US
(54) Complexe de ţintire musculară și utilizările
acestora pentru tratamentul fibrodisplaziei
osificante progresive
Muscle targeting complexes and uses
thereof
for
treating
fibrodysplasia
ossificans progressiva
Комплексы нацеливания на мышцы и их
применения
для
лечения
прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии

(21) e 2021 0531 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01)
A61K 39/395 (2006.01.01)
C12N 9/14 (2006.01.01)
(96) 19844183.4, 2019.08.02
(87) WO 2020/028841, 2020.02.06
(31) 201862713959P
(32) 2018.08.02
(33) US
(71) DYNE THERAPEUTICS, INC., US
(72) SUBRAMANIAN Romesh R., US; QATANANI
Mohammed T., US; WEEDEN Timothy, US
(54) Complexe de ţintire musculară și utilizările
acestora pentru tratamentul bolii Pompe
Muscle targeting complexes and uses
thereof for treating Pompe disease
Комплексы нацеливания на мышцы и их
применения для лечения болезни Помпе
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(21) e 2021 0532 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 39/395 (2006.01.01)
A61K 31/7088 (2006.01.01)
A61K 31/7105 (2006.01.01)
A61K 47/66 (2017.01.01)
A61K 47/68 (2017.01.01)
A61P 21/00 (2006.01.01)
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(33) US
(72) SHAH Vandan K., US; PIERRE Brennal, US
(54) Particule care conțin agenți de colorare și
procedee de utilizare a acestora
Particles containing coloring agents and
methods of using the same
Частицы, содержащие красящие агенты,
и способы их применения

(96) 19848283.8, 2019.08.09
(87) WO 2020/032232, 2020.02.13
(21) e 2021 0559 (13) A1
(51) Int.Cl.: C25B 11/06 (2006.01.01)
C25B 1/06 (2006.01.01)
C25B 9/00 (2021.01.01)
C25B 9/10 (2006.01.01)
C25B 15/02 (2021.01.01)
(96) 19847048.6, 2019.08.09
(87) WO 2020/032256, 2020.02.13
(31) 201862716632P
(32) 2018.08.09
(33) US
(71) RIKEN, JP

(31) 2018151950
(32) 2018.08.10
(33) JP
(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD., JP;
INCORPORATED EDUCATIONAL INSTITUTION RAKUNO GAKUEN, JP
(72) IWANO Hidetomo, JP; HIGUCHI Hidetoshi, JP;
TAMURA Yutaka, JP; USUI Masaru, JP;
FUJIKI Jumpei, JP
(54) Preparat de bacteriofagi
Bacteriophage preparation
Препарат бактериофагов

(72) NAKAMURA Ryuhei, JP; OOKA Hideshi, JP;
BONNET Nadege, JP; LI Ailong, JP; KONG
Shuang, JP; HAN Hongxian, JP
(54) Procedeu și dispozitiv pentru electroliza
apei și procedeu de determinare a potențialului de acționare a electrolizei apei
Method
and
apparatus
for
water
electrolysis, and method for determining
drive potential of water electrolysis
Способ и устройство для электролиза
воды и способ определения приводного
потенциала электролиза воды

(21) e 2021 0560 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 8/02 (2006.01.01)
A61K 8/11 (2006.01.01)
A61K 8/30 (2006.01.01)
(96) 19847474.4, 2019.08.09
(87) WO 2020/033903, 2020.02.13
(31) 201862717584P
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(21) e 2021 0562 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 39/395 (2006.01.01)
C07K 16/28 (2006.01.01)
C07K 16/46 (2006.01.01)
C12P 21/08 (2006.01.01)
A61K 39/00 (2006.01.01)
(96) 20167918.0, 2016.03.22
(97) 3735986, 2020.11.11
(31) 201562137034P; 201562147484P;
201562156588P; 201562242489P;
201562255635P
(32) 2015.03.23; 2015.04.14; 2015.05.04;
2015.10.16; 2015.11.16
(33) US; US; US; US; US
(71) JOUNCE THERAPEUTICS, INC., US
(72) SAZINSKY Stephen, US; MICHAELSON Jennifer S., US; SATHYANARAYANAN Sriram, US;
ELPEK Kutlu Goksu, US

INVENŢII
(54) Anticorpi anti-ICOS
Antibodies to ICOS
Антитела к ICOS

MD - BOPI 7/2021
(21) e 2021 0565 (13) A1
(51) Int.Cl.: B01D 63/10 (2006.01.01)
B01D 65/00 (2006.01.01)
(96) 19000237.8, 2019.05.15
(97) 3738664, 2020.11.18

(21) e 2021 0563 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 513/04 (2006.01.01)
A61K 31/429 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61P 37/00 (2006.01.01)
A61P 17/00 (2006.01.01)
A61P 19/00 (2006.01.01)
(96) 20182522.1, 2017.07.28
(97) 3736277, 2020.11.11
(31) 201621026107; 201621043859; 201721009450
(32) 2016.07.29; 2016.12.22; 2017.03.17
(33) IN; IN; IN

(71) R.T.S. ROCHEM
GMBH, DE

TECHNICAL

SERVICES

(72) FAIGA Ralf, DE
(54) Dispozitiv pentru filtrarea și separarea
amestecurilor lichide sub presiune cu ajutorul membranelor
Device for filtering and
separating
pressurised
liquid
mixtures
using
membranes
Устройство для фильтрации и разделения жидких смесей под давлением с
помощью мембран

(71) LUPIN LIMITED, IN
(72) KUKREJA Gagan, IN; IRLAPATI Nageswara
Rao, IN; JAGDALE Arun Rangnath, IN;
DESHMUKH Gokul Keruji, IN; VYAVAHARE
Vinod Popatrao, IN; KULKARNI Kiran
Chandrashekhar, IN; SINHA Neelima, IN;
PALLE Venkata P., IN; KAMBOJ Rajender
Kumar, IN
(54) Compuși tiazolopiridinici substituiți în calitate de inhibitori ai MALT1
Substituted thiazolo-pyridine compounds as
MALT1 inhibitors
Замещенные тиазолопиридиновые соединения в качестве ингибиторов MALT1

(21) e 2021 0566 (13) A1
(51) Int.Cl.: H02K 7/18 (2006.01.01)
B60K 16/00 (2020.01.01)
B60L 8/00 (2006.01.01)
(96) 19020679.7, 2019.12.16
(97) 3840192, 2021.06.23
(71) (72) MATUTIS Vaidotas, LT
(54) Generator pentru electromobile
Generator for electric vehicles
Генератор для электромобилей

(21) e 2021 0567 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 498/22 (2006.01.01)
A61P 9/00 (2006.01.01)
A61P 25/28 (2006.01.01)
A61P 37/00 (2006.01.01)
A61K 31/4353 (2006.01.01)

(51)

e 2021 0564 (13) A1
Int.Cl.: B01J 15/00 (2006.01.01)

(96)

16808432.5, 2016.06.10

(87)

WO 2016/201312, 2016.12.15

(31)

201562173905P; 201562242984P;
201562255331P

(32)

2015.06.10; 2015.10.16; 2015.11.13

(31) 201862718618P

(33)

US; US; US

(32) 2018.08.14

(71)

BRISA INTERNATIONAL LLC, US

(33) US

(72)

HARMON Kevin C., US; JOHNSON Shannon
M., US; HOLMES Eugene T., US

(71) BIOGEN MA INC., US

Sistem și procedeu de creștere și prelucrare a biomasei
System and method for biomass growth
and processing
Система и способ выращивания и
переработки биомассы

(54) Compuși macrociclici de piridină în calitate de
agenți inhibitori ai ASK1
Pyridine macrocycle compounds as ASK1
inhibiting agents
Макроциклические соединения пиридина в
качестве агентов, ингибирующих ASK1

(21)

(54)

(96) 19759251.2, 2019.08.13
(87) WO 2020/036946, 2020.02.20

(72) GONZALEZ LOPEZ DE TURISO Felix, US
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(21) e 2021 0568 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 213/61 (2006.01.01)
A61P 19/00 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61P 37/00 (2006.01.01)
A61K 31/44 (2006.01.01)
C07C 317/32 (2006.01.01)
(96) 19759309.8, 2019.08.15

INVENTIONS
(21) e 2021 0570 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 35/66 (2015.01.01)
A61P 37/04 (2006.01.01)
(96) 19765179.7, 2019.08.19
(87) WO 2020/035623, 2020.02.20
(31) 18189521; 201817648; 201900335;
201901203

(87) WO 2020/035560, 2020.02.20

(32) 2018.08.17; 2018.10.29; 2019.01.10;
2019.01.29

(31) 201813312

(33) EP; GB; GB; GB

(32) 2018.08.15

(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED, GB

(33) GB

(72) MULDER Imke Elisabeth, GB; ADRIANI Marsilio, GB; HOLT Amy Beth, GB; CHRISTOFI Maria, GB; COWIE Philip, GB; RAFTIS Emma,
GB; LAUTE-CALY Delphine Louise Claudette,
GB; HENNESSY Emma Elizabeth Clare, GB;
AHMED Suaad, GB; ETTORRE Anna, GB

(71) MODERN BIOSCIENCES LIMITED, GB
(72) PATEL Lisa, GB; SMITH Stephen Allan, GB
(54) Compuși 1-metil-4-[(4-fenilfenil)sulfonilmetil]
ciclohexianol
și
1-metil-4-[[4-(2piridil)fenil]sulfonilmetil]ciclohexanol și utilizarea terapeutică a acestora
1-Methyl-4-[(4-phenylphenyl)sulfonylmethyl] cyclohexyanol and 1-methyl-4-[[4-(2pyridyl) phenyl]sulfonylmethyl] cyclohexanol
com-pounds and their therapeutic use
Соединения 1-метил-4-[(4-фенилфенил)
сульфонилметил]циклогексанол и 1метил-4-[[4-(2-пиридил)фенил]сульфонилметил

(54) Compoziții care conţin tulpini bacteriene
Compositions comprising bacterial strains
Композиции, содержащие бактериальные
штаммы

(21) e 2021 0571 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 471/04 (2006.01.01)
A61K 31/437 (2006.01.01)
A61P 11/00 (2006.01.01)
(96) 19769674.3, 2019.09.03

(21) e 2021 0569 (13) A1

(87) WO 2020/051105, 2020.03.12

(51) Int.Cl.: C07D 401/12 (2006.01.01)
C07D 405/12 (2006.01.01)
A61P 3/00 (2006.01.01)
A61P 9/00 (2006.01.01)
A61P 25/28 (2006.01.01)
A61P 37/00 (2006.01.01)
A61K 31/4439 (2006.01.01)

(31) 201862726562P

(96) 19759814.7, 2019.08.13

(54) Dimetilamino azetidinamide în calitate de
inhibitori ai JAK
Dimethyl amino azetidine amides as JAK
inhibitors
Диметиламиноазетидинамиды в качестве
ингибиторов JAK

(87) WO 2020/036949, 2020.02.20
(31) 201862718622P
(32) 2018.08.14
(33) US

(32) 2018.09.04
(33) US
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC, US
(72) LONG Daniel D., US; SMITH Cameron, US;
THOMPSON Corbin, US

(71) BIOGEN MA INC., US
(72) GONZALEZ LOPEZ DE TURISO Felix, US;
XIN Zhili, US; HIMMELBAUER Martin, US;
JONES John H., US
(54) Agenți inhibitori ai ASK1
ASK1 inhibiting agents
Агенты, ингибирующие ASK1
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(21) e 2021 0572 (13) A1
(51) Int.Cl.: B01D 1/28 (2006.01.01)
B01D 1/30 (2006.01.01)
B01D 5/00 (2006.01.01)
C02F 1/04 (2006.01.01)
C02F 1/14 (2006.01.01)
B01D 1/00 (2006.01.01)
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(96) 19798522.9, 2019.08.14

(33) US; US; US

(87) WO 2020/033984, 2020.02.20

(71) EPIZYME, INC., US

(31) 601252018

(72) LAMPE John, US; CAMPBELL John, US;
DUNCAN Kenneth, US; FOLEY Megan Alene
Cloonan, US; HARVEY Darren Martin, US;
MUNCHHOF Michael John, US; THOMENIUS
Michael, US; REITER Lawrence Alan, US

(32) 2018.08.17
(33) AT
(71) WATERTRANSFORMER GMBH, AT
(72) BUDIL Matthias, AT
(54) Distilator continuu alimentat cu energie solară cu recuperare eficientă a energiei termice
Solar-powered
continuous
distillation
assembly having efficient heat recovery
Непрерывный дистиллятор на солнечной
энергии с эффективной рекуперацией
тепловой энергии

(54) Indoli substituiți și procedee de utilizare a
acestora
Substituted indoles and methods of use
thereof
Замещенные индолы и способы их
применения

(51)

e 2021 0575 (13) A1
Int.Cl.: A61K 31/5375 (2006.01.01)
A61K 31/5377 (2006.01.01)

(21) e 2021 0573 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 39/395 (2006.01.01)
C07K 16/18 (2006.01.01)
C07K 16/32 (2006.01.01)
C07K 16/40 (2006.01.01)

(96)

19849451.0, 2019.08.13

(87)

WO 2020/036999, 2020.02.20

(31)

201862718929P; 201862775797P;
201962836511P

(96) 19823617.6, 2019.06.20

(32)

2018.08.14; 2018.12.05; 2019.04.19

(87) WO 2019/246367, 2019.12.26

(33)

US; US; US

(31) 201862688611P

(71)

MEI PHARMA, INC., US

(32) 2018.06.22

(72)

GOLD Daniel P., US

(33) US

(54)

Tratamentul tumorilor maligne B-celulare
Treatment of B cell malignancies
Лечение В-клеточных злокачественных
опухолей

(21)

(71) OMEROS CORPORATION, US
(72) DEMOPULOS Gregory A., US; DUDLER Thomas, US; NILSSON Bo, SE
(54) Compoziții și procedee de inhibare a MASP2 pentru tratamentul diferitelor boli și stări
trombotice
Compositions and methods of inhibiting
MASP-2 for the treatment of various
thrombotic diseases and disorders
Композиции и способы ингибирования
MASP-2 для лечения различных тромботических заболеваний и состояний

(21) e 2021 0576 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 31/428 (2006.01.01)
A61P 25/22 (2006.01.01)
A61P 25/24 (2006.01.01)
(96) 19849456.9, 2019.08.15
(87) WO 2020/037152, 2020.02.20
(31) 201862764864P
(32) 2018.08.16

(21) e 2021 0574 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 209/08 (2006.01.01)
C07D 401/12 (2006.01.01)
C07D 403/12 (2006.01.01)
(96) 19849109.4, 2019.08.14
(87) WO 2020/037079, 2020.02.20
(31) 201862718746P; 201862773770P;
201962857120P
(32) 2018.08.14; 2018.11.30; 2019.06.04

(33) US
(71) BIOHAVEN THERAPEUTICS LTD., US
(72) CORIC Vladimir, US
(54) Utilizarea comprimatelor orodispersabile de
riluzol pentru tratamentul bolilor
Use of riluzole oral disintigrating tablets for
treating diseases
Применение пероральных дезинтегрирующих таблеток рилузола для лечения
заболеваний
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(51)

e 2021 0577 (13) A1
Int.Cl.: A61K 31/5377 (2006.01.01)
A61P 35/02 (2006.01.01)
A61P 35/04 (2006.01.01)

(96)

19849643.2, 2019.08.13

(87)

WO 2020/036997, 2020.02.20

(31)

201862718926P; 201962836507P

(32)

2018.08.14; 2019.04.19

(33)

US; US

(71)

MEI PHARMA, INC., US

(72)

GOLD Daniel P., US

(54)

Tratamentul limfomului folicular recidivant
Treatment of relapsed follicular lymphoma
Лечение рецидивирующей фолликулярной лимфомы

(21)

INVENTIONS
(54) Procedee de administrare a anumitor inhibitori ai TVMA2
Methods for the administration of certain
VMAT2 inhibitors
Способы введения некоторых ингибиторов ВТМА2

(21)
(51)

(96)

e 2021 0580 (13) A1
Int.Cl.: H01M 2/10 (2006.01.01)
H01M 2/20 (2006.01.01)
H01M 10/04 (2006.01.01)
H01M 10/613 (2014.01.01)
H01M 10/625 (2014.01.01)
H01M 10/643 (2014.01.01)
H01M 10/655 (2014.01.01)
H01M 10/6557 (2014.01.01)
20174185.7, 2020.05.12

(97)

3739660, 2020.11.18

e 2021 0578 (13) A1
Int.Cl.: A61K 31/415 (2006.01.01)
A61K 9/20 (2006.01.01)
A61K 47/02 (2006.01.01)

(31)

102019207207

(32)

2019.05.17

(33)

DE

19849948.5, 2019.08.16

(71)

VOLKSWAGEN AG, DE

(87)

WO 2020/037189, 2020.02.20

(72)

(31)

201862765154P

SCHAAR Dr. Bastian, DE; WOLFF Nicolas,
DE

(32)

2018.08.17

(54)

(33)

US

(71)

EIDOS THERAPEUTICS, INC., US

Modul de acumulator pentru autovehicul
Battery module for a motor vehicle
Аккумуляторный модуль для автомобиля

(72)

JERNELIUS Jesper, US; MENNING Mark
Michael, US

(54)

Formulări de AG10
Formulations of AG10
Составы AG10

(21)
(51)

(96)

(21) e 2021 0581 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 38/16 (2006.01.01)
A61K 38/21 (2006.01.01)
A61P 25/28 (2006.01.01)
(96) 20201358.7, 2017.07.27

(21) e 2021 0579 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 31/4375 (2006.01.01)
C07D 471/00 (2006.01.01)
C07D 471/02 (2006.01.01)
C07D 471/04 (2006.01.01)

(97) 3838287, 2021.06.23

(96) 19850445.8, 2019.08.14

(71) CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY,
US

(87) WO 2020/037022, 2020.02.20
(31) 201862764889P; 201862719369P
(32) 2018.08.15; 2018.08.17
(33) US; US
(71) NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC., US
(72) LIANG Grace S., US; O'BRIEN Christopher,
US; THAI-CUARTO Dao Tuyet, US
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(31) 201662367416P; 201762452204P
(32) 2016.07.27; 2017.01.30
(33) US; US

(72) TESAR Paul, US; ADAMS Drew, US; HUBLER
Zita, US; ELITT Matthew, US; ALLIMUTHU
Dharmaraja, US; LANDAU Steven B, US
(54) Compuși și metode de stimulare a mielinizării
Compounds and methods of promoting
myelination
Соединения и методы стимулирования
миелинизации
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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. 50/2008 privind protecţia invenţiilor.
ny person shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent
within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the patent. The
opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of Article
57(2) of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.

A

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 № 50/2008 об охране изобретений.

Л
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INVENTIONS

(11)
(51)

4758 (13) B1
Int. Cl.: A61B 17/16 (2006.01)
A61B 50/30 (2016.01)
B25F 5/02 (2006.01)
B25B 27/14 (2006.01)
(21) a 2019 0065
(22) 2019.07.21
(71)(72)(73) MORARU Eugen, MD
(74) PARASCA Dumitru
(54) Dispozitiv chirurgical electric modular
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, în special la dispozitive chirurgicale electrice cu
structură detaşabilă, şi poate fi utilizată în
operaţiile chirurgicale, şi anume pentru prelucrarea ţesutului osos.
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine un
corp metalic cav (1) cu două compartimente,
în unul dintre care este amplasat un modul de
putere, care conţine un motor electric (2) cu
reductor (3), care sunt intersectate longitudinal de un tub canelat (9), iar în cel de-al doilea compartiment, închis cu capac, sunt amplasate un acumulator (5) cu adaptor (4), şi
un buton de control (8) al turaţiilor motorului
(2). De corp (1) este fixat un fus (6) cu o
mandrină (7) pentru fixarea instrumentului, cu
un canal longitudinal, care comunică cu tubul
canelat (9).

(54)
(57)

Хирургическое электрическое модульное устройство
Изобретение относится к медицинской
технике, в частности к хирургическим электрическим устройствам со съемной конструкцией, и может быть использовано в
хирургических операциях, а именно для
обработки костной ткани.
Устройство, согласно изобретению, содержит металлический полый корпус (1) с
двумя отсеками, в одном из которых расположен силовой модуль, содержащий
электродвигатель (2) с редуктором (3), которые продольно пересечены шлицевой
трубкой (9), а во втором отсеке, закрытом
крышкой, размещены аккумулятор (5) с переходником (4), и кнопка контроля (8) вращений двигателя (2). К корпусу (1) прикреплен шпиндель (6) с держателем (7)
для фиксации инструмента, с продольным
каналом, который сообщен со шлицевой
трубкой (9).
П. формулы: 1
Фиг.: 6

Revendicări: 1
Figuri: 6

(54)
(57)

*
* *
Modular electric surgical device
The invention relates to medical equipment, in
particular to electric surgical devices with removable structure, and can be used in surgical operations, namely for processing bone
tissue.
The device, according to the invention, comprises a metal hollow body (1) with two compartments, in one of which is placed a power
module, comprising an electric motor (2) with
a gearbox (3), which are longitudinally intersected by a spline tube (9), and in the second
compartment, closed with a cover, are placed
a battery (5) with an adapter (4), and a motor
(2) rotation control button (8). To the body (1)
is fixed a spindle (6) with a holder (7) for instrument fixation, with a longitudinal channel,
which communicates with the spline tube (9).
Claims: 1
Fig.: 6
*
*
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(11)
(51)

4759 (13) B1
Int. Cl.: A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/4402 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07D 213/48 (2006.01)
(21) a 2020 0029
(22) 2020.03.18
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD

INVENŢII
(72)

(54)

(57)
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Summary of the invention consists in the use
of coordination compounds chloro-[N-prop-2en-1-yl-N'-(pyridin-2-ylmethylidene)-carbamohydrazonethioato]copper (compound I)
and
bromo-[N-prop-2-en-1-yl-N'-(pyridin-2ylmethylidene)-carbamohydrazonethioato]
copper (compound II) of the general formula:

ISTRATI Dorin, MD; GULEA Aurelian, MD;
GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
CEBAN Emil, MD; STOROJOV Nicolae, MD;
CĂLĂRAŞ Lilian, MD
Utilizarea complecşilor clorurii şi bromurii
de cupru(II) cu N-(prop-2-en-1-il)-2-(piridin2-ilmetiliden)-hidrazincarbotioamida în calitate de inhibitori ai bacteriilor din specia
Acinetobacter baumannii
Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi
anume la utilizarea unor compuşi coordinativi
de cupru din clasa tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie, care manifestă activitate
antimicrobiană înaltă faţă de bacteriile din
specia Acinetobacter baumannii şi pot găsi
aplicare în medicină şi veterinărie în calitate
de preparate antimicrobiene.
Esenţa invenţiei constă în utilizarea compuşilor coordinativi cloro-[N-prop-2-en-1-il-N'(piridin-2-ilmetiliden)-carbamohidrazontioato]cupru (compusul I) şi bromo-[N-prop-2en-1-il-N'-(piridin-2-ilmetiliden)-carbamohidrazontioato]cupru (compusul II) cu formula
generală:

as inhibitors of bacteria of the species Acinetobacter baumannii.
Claims: 1

(54)

(57)

în calitate de inhibitori ai bacteriilor din specia
Acinetobacter baumannii.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Use of copper (II) chloride and bromide
complexes
with
N-(prop-2-en-1-yl)-2(pyridin-2-ylmethylidene)-hydrazinecarbothioamide as inhibitors of bacteria of the
species Acinetobacter baumannii
The invention relates to chemistry and medicine, namely to the use of copper coordination
compounds from the class of transition metal
thiosemicarbazonates, which exhibit high antimicrobial activity against bacteria of the species Acinetobacter baumannii and can be
used in medicine and veterinary medicine as
antimicrobial agents.

*
* *
Использование комплексов хлорида и
бромида меди(II) с N-(проп-2-ен-1-ил)-2(пиридин-2-илметилиден)-гидразинкарботиоамидом в качестве ингибиторов
бактерий вида Acinetobacter baumannii
Изобретение относится к химии и медицине, а именно к применению координационных соединений меди класса тиосемикарбазонатов переходных металлов, которые проявляют высокую противомикробную активность в отношении бактерий вида Acinetobacter baumannii и могут найти
применение в медицине и ветеринарии в
качестве противомикробных препаратов.
Сущность изобретения заключается в использовании координационных соединений
хлоро-[N-проп-2-ен-1-ил-N'-(пиридин-2илметилиден)-карбамогидразонтиоато]
меди (соединение I) и бромо-[N-проп-2-ен1-ил-N'-(пиридин-2-илметилиден)-карбамогидразонтиоато] меди (соединение II) общей формулы:
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INVENTIONS
(54)

(57)

в качестве ингибиторов бактерий вида
Acinetobacter baumannii.
П. формулы: 1

Sequences: 20
Claims: 38
Fig.: 3

(11)
(51)

4760 (13) B1
Int. Cl.: A61K 31/7088 (2006.01)
A61K 31/522 (2006.01)
A61K 31/675 (2006.01)
A61P 31/20 (2006.01)
(21) a 2017 0014
(22) 2015.07.07
(31) 62/022846; 62/091943
(32) 2014.07.14; 2014.12.15
(33) US; US
(85) 2017.02.08
(86) PCT/CA2015/050626, 2015.07.07
(87) WO 2016/004525 A1, 2016.01.14
(71)(73) REPLICOR INC., CA
(72) VAILLANT Andrew, CA
(74) GLAZUNOV Nicolae
(54) Compoziţii şi metode de tratament al infecţiilor provocate de viruşii hepatitei B şi hepatitei D
(57) Invenţia se referă la compoziţii şi metode de
tratament al infecţiilor provocate de virusul
hepatitei B sau de co-infecţia cu virusul hepatitei B şi virusul hepatitei D, care includ administrarea unui subiect ce are nevoie de un astfel de tratament al unui prim agent farmaceutic acceptabil, care conţine un complex chelat
al cel puţin unui polimer al acidului nucleic
tiofosfat şi al doilea agent farmaceutic acceptabil, care conţine cel puţin un analog
nucleozidic/nucleotidic,
care
inhibă
polimerazele HVB.
Secvenţe: 20
Revendicări: 38
Figuri: 3
*
*

36

Compositions and methods for the treatment of hepatitis B and hepatitis D virus
infections
The invention relates to compositions and
methods for treating hepatitis B virus infections or hepatitis B virus/hepatitis D virus coinfection, comprising administering to a subject in need of such treatment a first pharmaceutically acceptable agent which comprises
a chelate complex of at least one phosphorothioated nucleic acid polymer and a
second pharmaceutically acceptable agent
that comprises at least one nucleoside/nucleotide analog HBV polymerase inhibitor.

*

(54)

(57)

*
* *
Композиции и методы лечения инфекций, вызванных вирусами гепатита В и
гепатита D
Изобретение относится к композициям и
методам лечения инфекций, вызванных
вирусом гепатита B или ко-инфекцией вирусом гепатита B и вирусом гепатита D, которые включают введение субъекту, нуждающемуся в подобном лечении, первого
фармацевтически приемлемого средства,
которое содержит хелатный комплекс по
меньшей мере одного тиофосфатного полимера нуклеиновой кислоты, и второе
фармацевтически приемлемое средство,
которое содержит по меньшей мере один
нуклеозидный/нуклеотидный аналог, ингибирующий полимеразы вируса гепатита В.
Последовательности: 20
П. формулы: 38
Фиг.: 3

INVENŢII

MD - BOPI 7/2021

(11)
(51)

4761 (13) B1
Int. Cl.: A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/4402 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07D 213/48 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
(21) a 2020 0019
(22) 2020.03.05
(71)(73)
UNIVERSITATEA
DE
STAT
DIN
MOLDOVA, MD
(72) GULEA Aurelian, MD; RUSNAC Roman, MD;
BĂLAN Greta, MD; RUSNAC Anna, MD; NICOLENCO Nicoleta, MD; ŢAPCOV Victor,
MD
(54) Utilizarea nitrato-[N-ciclohexil-N’-(piridin-2ilmetiliden)carbamohidrazontioato]cupru
în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi
anume la utilizarea unui compus coordinativ
de cupru din clasa tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie, care manifestă activitate
antimicrobiană înaltă faţă de bacteriile din
specia Acinetobacter baumannii şi poate găsi
aplicare în medicină şi veterinărie în calitate
de preparat antimicrobian.
Esenţa invenţiei constă în utilizarea compusului coordinativ nitrato-[N-ciclohexil-N’-(piridin2-ilmetiliden)carbamohidrazontioato]cupru cu
formula:

O
N
N

O

O
Cu S
N

N

NH

be used in medicine and veterinary medicine
as an antimicrobial agent.
Summary of the invention consists in the use
of the coordination compound nitrato-[Ncyclohexyl-N'-(pyridin-2-ylmethylidene)carbamohydrazonethioato] copper of the formula:

O

*
(54)

(57)

* *
Use of nitrato-[N-cyclohexyl-N'-(pyridin-2ylmethylidene)carbamohydrazonethioato]
copper as an inhibitor of the reproduction
of bacteria of the species Acinetobacter
baumannii
The invention relates to chemistry and medicine, namely to the use of a copper coordination compound from the class of transition
metal thiosemicarbazonates, which exhibits
high antimicrobial activity against bacteria of
the species Acinetobacter baumannii and can

O

N

Cu S
N

NH

N

as an inhibitor of the reproduction of bacteria
of the species Acinetobacter baumannii.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Использование нитрато-[N-циклогексилN’-(пиридин-2-илметилиден)карбамогидразонтиоато] меди в качестве ингибитора
размножения
бактерий
вида
Acinetobacter baumannii
Изобретение относится к химии и медицине, а именно к применению координационного соединения меди класса тиосемикарбазонатов переходных металлов, которое проявляет высокую противомикробную
активность в отношении бактерий вида
Acinetobacter baumannii и может найти
применение в медицине и ветеринарии в
качестве противомикробного препарата.
Сущность изобретения заключается в использовании координационного соединения нитрато-[N-циклогексил-N’-(пиридин-2илметилиден)карбамогидразонтиоато]
меди формулы:

în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor
din specia Acinetobacter baumannii.
Revendicări: 1

O

N

O
N
N

O

O
Cu S
N

N

NH

в качестве ингибитора размножения бактерий вида Acinetobacter baumannii.
П. формулы: 1
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INVENTIONS

(11)
(51)

4762 (13) B1
Int. Cl.: C07C 251/48 (2006.01)
C07C 211/47 (2006.01)
A01N 35/10 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) a 2019 0090
(22) 2019.12.16
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL
DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) URECHE Dumitru, MD; BULHAC Ion, MD;
BOUROŞ Pavlina, MD; ROŞCA Daniel, MD;
LUPAŞCU Lucian, MD
(74) JOVMIR Tudor
(54) Bis-(N,N′-bis(4-tolil)diaminoglioxim)-4-metilanilin-trihidrat pentru utilizare în calitate
de remediu antibacterian în agricultură
(57) Invenția se referă la chimie și agricultură, în
particular la utilizarea unui derivat de
diaminoglioximă în calitate de remediu antibacterian.
Conform invenției, se revendică compusul
bis-(N,N′-bis(4-tolil)diaminoglioxim)4-metilanilintrihidrat ((TDAGH2)2·MA·3H2O), care
poate fi utilizat în calitate de remediu antibacterian
contra
bacteriilor
fitopatogene
Xanthomonas campestris, Erwinia amylovora
și Erwinia carotovora.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

*

(54)

(57)

Bis-(N,N`-bis(4-tolyl)diaminoglyoxime)4methylaniline-trihydrate for use as an antibacterial agent in agriculture
The invention relates to chemistry and agriculture, in particular to the use of a diaminoglyoxime derivative as an antibacterial agent.
According to the invention, claimed is bis(N,N-bis(4-tolyl)diaminoglyoxime)4-methylanilinetrihydrate compound ((TDAGH2)2·
MA·3H2O), which can be used as an antibacterial agent against phytopathogenic bacteria
Xanthomonas campestris, Erwinia amylovora
and Erwinia carotovora.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Бис-(N,N′-бис(4-толил)диаминоглиоксим)4-метилани-лин-тригидрат для использования в качестве антибактериального
средства в сельском хозяйстве
Изобретение относится к химии и сельскому хозяйству, в частности к использованию
производного диаминоглиоксима в качестве антибактериального средства.
Согласно изобретению, заявляется соединение бис-(N,N-бис(4-толил)диаминоглиоксим)4-метиланилинтригидрат
((TDAGH2)2·MA·3H2O), которое может быть
использовано в качестве антибактериального средства против фитопатогенных бактерий Xanthomonas campestris, Erwinia
amylovora и Erwinia carotovora.
П. формулы: 1
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 persoana interesată are dreptul se ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de
acordare a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea
brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art.
57 alin. (2) din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor.
Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct
sau se pot comanda cópii, contra cost.

ny person is in right to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of granting the patent. The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of Art. 57(2)
of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.
At the same time with the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent
for invention, the application documents, are exposed in the AGEPI library, available to the public, and
can be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

A

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 положений, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об
охране изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на
изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных
для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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1545 (13) Y
Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
(21) s 2020 0103
(22) 2020.08.19
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD
(72) ELISOVEŢCAIA Dina, MD; IVANOVA Raisa,
MD;
MAŞCENCO
Natalia,
MD;
BOROVSKAIA Alla, MD
(54) Procedeu de germinare a seminţelor de
fag
(57) Invenţia se referă la silvicultură, şi anume la
un procedeu de germinare a seminţelor de
fag.
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea
seminţelor de fag cu soluţie de capsicozidă de
0,001% timp de 22-24 de ore, ajustarea umidităţii seminţelor la 30% şi stratificarea lor în
cutii ermetizate, între două straturi de hârtie
de filtru umezită, la temperatura de 4-6°C până la germinare.
Rezultatul invenţiei constă în majorarea ratei
şi vitezei de germinare a seminţelor, precum
şi sporirea supravieţuirii şi dezvoltării plantulelor de fag în perioada de adaptare la transferul în sol.

INVENTIONS

(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for germinating beech seeds
The invention relates to forestry, namely to a
method for germinating beech seeds.
The method, according to the invention, comprises treating beech seeds with 0.001% capsicoside solution for 22-24 hours, bringing the
moisture of the seeds to 30% and stratifying
them in sealed boxes, between two layers of
moistened filter paper, at a temperature of 46C until germination.
The result of the invention consists in increasing the seed germination rate and speed, as
well as in increasing the survival rate and development of beech seedlings during the period of adaptation to transplantation into the
soil.
Claims: 1

(54)
(57)

40

*
* *
Способ проращивания семян бука
Изобретение относится к лесному хозяйству, а именно к способу проращивания
семян бука.
Способ, согласно изобретению, включает
обработку семян бука 0,001% раствором

капсикозида в течение 22-24 часов, доведение влажности семян до 30% и их стратификацию в герметизированных коробках,
между двумя слоями увлажненной фильтровальной бумаги, при температуре 4-6°С
до прорастания.
Результат изобретения состоит в повышении доли и скорости прорастания семян, а
также в увеличении выживаемости и развития саженцев бука в период адаптации к
пересадке в почву.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1546 (13) Y
Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01)
A01N 43/16 (2006.01)
C07H 17/04 (2006.01)
C07D 311/94 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
(21) s 2020 0113
(22) 2020.09.04
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD
(72) ELISOVEŢCAIA Dina, MD; IVANOVA Raisa,
MD; BOROVSKAIA Alla, MD; MAŞCENCO
Natalia, MD
(54) Procedeu de germinare a seminţelor de
fag
(57) Invenţia se referă la silvicultură, şi anume la
un procedeu de germinare a seminţelor de
fag.
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea
seminţelor de fag cu soluţie de 1-epi-5-Oalozilantirinozidă de 0,001% timp de 22-24 de
ore, ajustarea umidităţii seminţelor la 30% şi
stratificarea lor în cutii ermetizate, între două
straturi de hârtie de filtru umezită, la temperatura de 4-6°C până la germinare.
Rezultatul invenţiei constă în majorarea ratei
şi vitezei de germinare a seminţelor, precum
şi a ratei plantulelor de fag supravieţuite.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for germinating beech seeds
The invention relates to forestry, namely to a
method for germinating beech seeds.
The method, according to the invention, comprises treating beech seeds with 0.001% 1epi-5-O-alosylanthyrinoside solution for 22-24
hours, bringing the moisture of the seeds to
30% and stratifying them in sealed boxes, between two layers of moistened filter paper, at
a temperature of 4-6C until germination.

INVENŢII
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peraturi ce exclud denaturarea termică a proteinelor, iar zerul deproteinizat este dirijat la
prelucrarea ulterioară pentru separarea
lactulozei.

The result of the invention consists in increasing the seed germination rate and speed, as
well as the rate of survived beech plants.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ проращивания семян бука
Изобретение относится к лесному хозяйству, а именно к способу проращивания
семян бука.
Способ, согласно изобретению, включает
обработку семян бука 0,001%-ным раствором 1-эпи-5-О-алозилантиринозида в течение 22-24 часов, доведение влажности семян до 30% и их стратификацию в герметизированных коробках, между двумя слоями увлажненной фильтровальной бумаги,
при температуре 4-6°С до прорастания.
Результат изобретения состоит в повышении доли и скорости прорастания семян, а
также доли выживших растений бука.

Revendicări: 2
Figuri: 1
*
*

(54)

(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

1547 (13) Y
Int. Cl.: A23C 21/00 (2006.01)
A23J 1/20 (2006.01)
A23J 3/08 (2006.01)
(21) s 2020 0055
(22) 2020.05.29
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) VRABIE Elvira, MD; SAJIN Tudor, RO; BOLOGA Mircea, MD; PALADII Irina, MD;
POLICARPOV Albert, MD; VRABIE Valeria,
MD; STEPURINA Tatiana, MD; GONCIARUC
Valeriu, MD; SPRINCEAN Cătălina, MD
(54) Procedeu de obţinere din zer a concentratului proteic mineral înnobilat cu alfalactalbumină
(57) Invenţia se referă la industria produselor lactate şi anume la un procedeu de obţinere din
zer a concentratului proteic mineral (CPM) înnobilat cu alfa-lactalbumină (-La).
Procedeul, conform invenţiei, include răcirea
zerului, separarea de praful de cazeină,
electroactivarea zerului în celula catodică a
unui electrolizor cu membrană ion-selectivă
cationică, cu debitarea în celula anodică a
unei soluţii de ioni de calciu, separarea fazei
spumoase a zerului de faza lichidă, colectarea concentratului proteic mineral, prin centrifugare, din faza spumoasă la valori ale pHului de 12,0012,20 şi din faza lichidă la valori ale pH-ului de 11,0011,50, după care
concentratul proteic mineral se usucă la tem-

*
Method
for
producing
an
alphalactalbumin enriched whey protein-mineral
concentrate
The invention relates to the dairy industry,
namely to a method for producing an alphalactalbumin (-La) enriched whey proteinmineral concentrate (PMC).
The method, according to the invention, comprises cooling the whey, separating from casein dust, electroactivating the whey in the
cathode cell of an electrolyzer with a cationic
ion-selective membrane, supplying into the
anode cell a solution of calcium ions, separating the foamy phase of whey from the liquid
phase, collecting the protein-mineral concentrate, by centrifugation, from the foamy phase
at pH values of 12.00…12.20 and from the
liquid phase at pH values of 11.00…11.50, after which the protein-mineral concentrate is
dried at temperatures excluding thermal denaturation of proteins, and the deproteinized
whey is directed to further processing for the
separation of lactulose.
Claims: 2
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Способ получения из молочной сыворотки белково-минерального концентрата, обогащенного альфа-лактальбумином
Изобретение относится к молочной промышленности, а именно к способу получения из молочной сыворотки белковоминерального концентрата (БМК), обогащенного альфа-лактальбумином (-La).
Способ, согласно изобретению, включает
охлаждение сыворотки, отделение от казеиновой пыли, электроактивацию сыворотки в катодной ячейке электролизера с
катионной ионоселективной мембраной, с
подачей в анодную ячейку раствора ионов
кальция, отделение пенистой фазы сыворотки от жидкой фазы, сбор белковоминерального концентрата, центрифугированием, из пенистой фазы при значениях
pH 12,0012,20 и из жидкой фазы при зна-
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cludes a body with two dielectric rollers with
electrodes, installed in parallel with a gap, and
a cover with a raw material receiving hopper.
The hopper is equipped with upper and lower
level sensors, a raw material dosing auger, a
rectangular unloading window, placed above
the gap, the length of which is equal to the
length of the rollers, and the width is equal to
three values of the gap between the electrodes of the rollers. On one of the rollers is
installed a single electrode, and on the other –
three identical electrodes, evenly spaced from
each other by dielectric inserts, with the possibility of connecting through a voltage regulator to a three-phase power supply network,
the neutral wire of which is connected to the
electrode of the first roller. The installation also comprises a raw material conveyor with a
flow sensor, and a press.

чениях pH 11,0011,50, после чего белково-минеральный концентрат сушат при
температурах, исключающих термическую
денатурацию белков, а депротеинизированная сыворотка направляется на дальнейшую переработку для отделения лактулозы.
П. формулы: 2
Фиг.: 1

(11)
(51)

1548 (13) Y
Int. Cl.: A23N 1/00 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
(21) s 2019 0138
(22) 2019.12.27
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) PAPCENCO Andrei, MD; BOLOGA Mircea,
MD; POPOVA Natalia, MD
(54) Instalaţie pentru electroplasmoliza materiei prime vegetale
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la o instalaţie pentru electroplasmoliza
materiei prime vegetale.
Instalaţia, conform invenţiei, conţine un
electroplasmolizator, ce include o carcasă cu
două role dielectrice cu electrozi, instalate paralel cu decalaj, şi un capac cu un buncăr de
admisie a materiei prime. Buncărul este echipat cu senzori de nivel superior şi inferior, un
şnec de dozare a materiei prime, o fereastră
de descărcare dreptunghiulară, situată deasupra decalajului, a cărei lungime este egală
cu lungimea rolelor, iar lăţimea este egală cu
trei valori ale decalajului dintre electrozii rolelor. Pe una din role este instalat un singur
electrod, iar pe cealaltă  trei electrozi identici, distanţaţi uniform unul de altul de inserţii
dielectrice, cu posibilitatea conectării printr-un
regulator de tensiune la o reţea de alimentare
trifazată, al cărei fir neutru este conectat la
electrodul primei role. Instalaţia mai conţine
un transportor de materie primă cu un senzor
de consum, precum şi o presă.
Revendicări: 2
Figuri: 2

(54)
(57)
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*
* *
Installation for electroplasmolysis of vegetable raw materials
The invention relates to the food industry, in
particular to an installation for electroplasmolysis of vegetable raw materials.
The installation, according to the invention,
comprises an electroplasmolyzer, which in-

Claims: 2
Fig.: 2
*
*

(54)
(57)

*
Установка для электроплазмолиза растительного сырья
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к установке для
электроплазмолиза растительного сырья.
Установка, согласно изобретению, содержит электроплазмолизатор, который включает корпус с двумя диэлектрическими
валками с электродами, установленными
параллельно с зазором, и крышку с приемным бункером для сырья. Бункер оборудован датчиками верхнего и нижнего уровня,
шнеком дозирования сырья, прямоугольным разгрузочным окном, расположенным
над зазором, длина которого равна длине
валков, а ширина равна трем значениям
зазора между электродами валков. На одном из валков установлен одиночный электрод, а на другом  три одинаковых электрода, равномерно дистанцированных друг
от друга диэлектрическими вставками, с
возможностью подключения через регулятор напряжения к трехфазной сети электропитания, нулевой провод которой подключен к электроду первого валка. Установка также содержит конвейер сырья с
датчиком расхода, а также пресс.
П. формулы: 2
Фиг.: 2

INVENŢII
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(11)
(51)

1549 (13) Y
Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)
A61B 17/02 (2006.01)
(21) s 2021 0012
(22) 2021.02.25
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI
FARMACIE
„NICOLAE
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, MD; RAILEAN Silvia,
MD; ŢÎBÎRNĂ Andrei, MD; MÂNĂSCURTĂ
Ghenadie, MD; SPINEI Aurelia, MD;
TARNARUŢCHI Rodica, MD; LISIŢA Natalia,
MD; GOLBAN Rodica, MD; POROSENCOV
Egor, MD; LUPAN Roman, MD; CIOCHINĂ
Mariana, MD
(54) Metodă de tratament chirurgical al
tumorilor glandei salivare parotide la copii
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
chirurgia maxilo-facială şi oncologia pediatrică
şi poate fi utilizată pentru tratamentul chirurgical al tumorilor glandei salivare parotide la
copii.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează o incizie verticală a pielii în regiunea
preauriculară, apoi se prelungeşte sub un
unghi de 90° sub lobulul auricular, după care
incizia se prelungeşte pe o lungime de 5 cm
paralel cu marginea anterioară a muşchiului
sternocleidomastoidian;
se
mobilizează
lambourile cutanate, se exteriorizează suprafaţa anterioară a glandei parotide afectate,
marginea
anterioară
a
muşchiului
sternocleidomastoidian şi apofiza mastoidiană, care se mobilizează şi se determină la o
distanţă de 0,5 cm de la ea trunchiul nervului
facial; se mobilizează o ramură marginală a
nervului facial şi se efectuează rezecţia parţială a glandei parotide, sau se mobilizează
pe rând fiecare ramură a nervului facial şi se
efectuează rezecţia subtotală a glandei parotide, sau prealabil se ligaturează artera carotidă externă, se efectuează rezecţia subtotală
a porţiunii anterioare a glandei parotide, apoi
se ridică ramurile nervului facial şi se efectuează rezecţia ţesutului glandular profund întrun bloc cu tumoarea, după care se suturează
fascia parotidiană şi plaga pe straturi.

Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*

*

(54)
(57)

Method for surgical treatment of parotid
salivary gland tumors in children
The invention relates to medicine, namely to
maxillofacial surgery and pediatric oncology,
and can be used for the surgical treatment of
parotid salivary gland tumors in children.
Summary of the invention consists in that a
vertical skin incision is performed in the
preauricular region, then it is continued at an
angle of 90 under the earlobe, after which
the incision is continued to a length of 5 cm
parallel to the anterior edge of the sternocleidomastoid muscle; skin flaps are mobilized, the front surface of the affected parotid
gland, the anterior edge of the sternocleidomastoid muscle and the mastoid process are
exteriorized, which are mobilized and the
trunk of the facial nerve is determined at a
distance of 0.5 cm from it; it is mobilized one
extreme branch of the facial nerve and is performed the partial resection of the parotid
gland, or is mobilized in turn each branch of
the facial nerve and is performed the subtotal
resection of the parotid gland, or is preligated
the external carotid artery, is performed the
subtotal resection of the anterior part of the
parotid gland, then are raised the branches of
the facial nerve and is performed the resection of the deep glandular tissue in a block
with the tumor, after which the parotid fascia
and the wound are sutured in layers.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)

(57)

*
* *
Метод хирургического лечения опухолей околоушной слюнной железы у
детей
Изобретение относится к медицине, а
именно к челюстно-лицевой хирургии и
детской онкологии, и может быть использовано для хирургического лечения опухолей околоушной слюнной железы у детей.
Сущность изобретения состоит в том, что
выполняют вертикальный разрез кожи в
преаурикулярной области, затем продолжают под углом 90° под мочкой уха, после
чего разрез продолжают на длину 5 см параллельно переднему краю грудиноключично-сосцевидной мышцы; мобилизуют кожные лоскуты, выводят наружу переднюю поверхность пораженной околоушной железы, передний край грудиноключично-сосцевидной мышцы и сосцевидный отросток, который мобилизуют и
определяют на расстоянии 0,5 см от него
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ствол лицевого нерва; мобилизуют одну
крайнюю ветвь лицевого нерва и выполняют частичную резекцию околоушной железы, или мобилизуют по очереди каждую
ветвь лицевого нерва и выполняют субтотальную резекцию околоушной железы,
или заранее перевязывают наружную сонную артерию, выполняют субтотальную
резекцию передней части околоушной железы, затем приподнимают ветви лицевого
нерва и выполняют резекцию глубокой железистой ткани в блоке с опухолью, после
чего ушивают околоушную фасцию и рану
послойно.

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 2

Fixator for the synthesis of tibiofibular
syndesmosis
The invention relates to medical equipment,
used in traumatology and orthopedics, and
can be used for treating tibiofibular syndesmosis injuries, ankle joint injuries with subluxation of the foot.
Summary of the invention consists in that the
fixator comprises a screw with a countersunk
head and a hexagonal slot, a washer, which is
provided on one of the sides with a sharp annular edge, and a bushing, which is rigidly
connected at one end with a fastening plate,
in which are made technological holes for fixing the bushing to the bone with screws.
Claims: 1
Fig.: 3
*
*

(11)
(51)

1550 (13) Y
Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/76 (2006.01)
(21) s 2020 0050
(22) 2020.05.15
(71)(73) INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD;
IP
UNIVERSITATEA
DE
STAT
DE
MEDICINĂ
ŞI
FARMACIE
„NICOLAE
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) KUSTUROVA Anna, MD; KUSTUROV Vladimir, MD; CAPROŞ Nicolae, MD
(54) Fixator
pentru
sinteza
sindesmozei
tibiofibulare
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, utilizată în traumatologie şi ortopedie, şi poate fi folosită în tratamentul leziunilor sindesmozei
tibiofibulare, traumelor articulaţiei gleznei cu
subluxaţia plantei.
Esenţa invenţiei constă în aceea că fixatorul
conţine un şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal, o şaibă, care este dotată pe una din feţe cu o margine circulară ascuţită, şi un manşon, care este unit rigid la un capăt cu o placă
de fixare, în care sunt executate orificii tehnologice pentru fixarea manşonului de os cu nişte şuruburi.
Revendicări: 1
Figuri: 3

*
*
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*

(54)
(57)

*
Фиксатор для синтеза межберцового
синдесмоза
Изобретение относится к медицинской
технике, применяемой в травматологии и
ортопедии, и может быть использовано
для лечения повреждений межберцового
синдесмоза, травм голеностопного сустава
с подвывихом стопы.
Сущность изобретения состоит в том, что
фиксатор содержит шуруп с потайной головкой и шестигранным шлицем, шайбу,
которая снабжена на одной из сторон
острой кольцевой кромкой, и втулку, которая жестко соединена на одном конце с
крепежной пластиной, в которой выполнены технологические отверстия для фиксации втулки к кости шурупами.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11)
(51)

1551 (13) Y
Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61K 35/28 (2006.01)
(21) s 2020 0135
(22) 2020.10.26
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) BÎRCĂ Radu, MD; STRATAN Vladimir, MD;
NACU Viorel, MD; VEREGA Grigore, MD;
CRUDU Mihail, MD; CHELBAN Dumitru, RU

INVENŢII

(54)
(57)

Metodă de restabilire a defectelor
metafizare ale tibiei
Invenţia se referă la medicină, în special la
traumatologie şi chirurgia plastică, medicina
regenerativă şi ingineria tisulară, şi poate fi
utilizată pentru plastia defectelor metafizare
ale tibiei şi altor oase spongioase.
Esenţa invenţiei constă în aceea că la prima
etapă se efectuează o incizie pe partea
anteromedială a gambei, şi anume de la tuberozitatea mare a tibiei şi până la 1/3 medie
a gambei, se efectuează deperiostarea osului
tibial, se formează un defect osos circular de
o lungime de 3,0 cm în 1/3 proximală a tibiei,
fragmentele osoase se fixează cu ajutorul
unei plăci metalice şi şuruburi conform axei
longitudinale, iar cavitatea defectului se suplineşte cu spacer de ciment cu un antibiotic,
se efectuează lavaj cu soluţii antiseptice şi
plaga se suturează pe straturi; la a doua etapă, şi anume după două săptămâni, se efectuează repetat incizia la acelaşi nivel, se înlătură spacerul de ciment, iar cavitatea restantă se manşonează cu o xenogrefă osoasă
demineralizată şi plaga se suturează pe straturi, după care în grefa osoasă se inoculează
o alocultură pregătită anterior de celule stem
mezenchimale, extrase din măduva osoasă a
osului iliac şi cultivate timp de 20 de zile, în
concentraţie de 4,5x106/ml, apoi la a 6-a săptămână se repetă incizia la acelaşi nivel şi
se înlătură placa şi şuruburile, după care plaga se suturează pe straturi.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for restoring tibial metaphyseal
defects
The invention relates to medicine, in particular
to traumatology and plastic surgery, regenerative medicine and tissue engineering, and can
be used for plasty of metaphyseal defects of
tibia and other cancellous bones.
Summary of the invention consists in that in
the first stage, an incision is made on the anteromedial side of the shin, namely from the
greater tubercle of tibia to the medial 1/3 of
the shin, the tibial periosteum is removed, an
annular bone defect of a length of 3.0 cm is
formed in the proximal 1/3 of the tibia, bone
fragments are fixed with a metal plate and
screws according to the longitudinal axis, and
the cavity of the defect is filled with a cement
spacer with an antibiotic, lavage is performed
with antiseptic solutions and the wound is sutured in layers; in the second stage, namely

MD - BOPI 7/2021

two weeks later, the incision is repeated at the
same level, the cement spacer is removed,
and the remaining cavity is filled with demineralized bone xenograft and the wound is sutured in layers, after which into the bone graft
is inoculated a preliminarily prepared alloculture of mesenchymal stem cells, extracted from the iliac bone marrow and cultured for
20 days, in a concentration of 4.5x106/ml,
then on the 6th week is repeated the incision
at the same level and are removed the plate
and the screws, after which the wound is sutured in layers.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ восстановления метафизарных
дефектов большеберцовой кости
Изобретение относится к медицине, в
частности к травматологии и пластической
хирургии, регенеративной медицине и тканевой инженерии, и может быть использовано для пластики метафизарных дефектов большеберцовой кости и других губчатых костей.
Сущность изобретения состоит в том, что на
первом этапе выполняют разрез на переднемедиальной стороне голени, а именно от
большого бугорка большеберцовой кости и
до средней 1/3 голени, удаляют надкостницу
большеберцовой кости, формируют кольцевой костный дефект длиной 3,0 см в проксимальной 1/3 большеберцовой кости, костные
фрагменты фиксируют металлической пластиной и шурупами согласно продольной
оси, а полость дефекта заполняют цементной прокладкой с антибиотиком, выполняют
лаваж антисептическими растворами и рану
послойно ушивают; на втором этапе, а именно через две недели, выполняют повторно
разрез на том же уровне, удаляют цементную прокладку, а оставшуюся полость заполняют деминерализованным костным ксенотрансплантатом и рану послойно ушивают,
после чего в костный трансплантат инокулируют аллокультуру, предварительно приготовленную из мезенхимальных стволовых
клеток, извлеченных из костного мозга подвздошной кости и культивированных в течение 20 дней, в концентрации 4,5х106/мл, затем на 6-й неделе повторяют разрез на одном уровне и снимают пластину и шурупы,
после чего рану послойно ушивают.
П. формулы: 1
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Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
(21) s 2020 0136
(22) 2020.10.26
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) BÎRCĂ Radu, MD; STRATAN Vladimir, MD;
NACU Viorel, MD; VEREGA Grigore, MD;
CRUDU Mihail, MD; CHELBAN Dumitru, RU
(54) Metodă de restabilire a defectelor diafizare
ale tibiei
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
traumatologie şi chirurgia plastică, medicina
regenerativă şi ingineria tisulară, şi poate fi
utilizată pentru plastia defectelor diafizare ale
tibiei şi altor oase tubulare lungi.
Esenţa invenţiei constă în aceea că la prima
etapă se efectuează o incizie pe partea
anteromedială a gambei, şi anume de la tuberozitatea mare a tibiei şi până la 1/3 distală
a gambei, se efectuează deperiostarea osului
tibial, se formează un defect osos circular de
o lungime de 3,0 cm în 1/3 medie a tibiei,
fragmentele osoase se fixează cu ajutorul
unei plăci metalice şi şuruburi conform axei
longitudinale, iar cavitatea defectului se suplineşte cu spacer de ciment cu un antibiotic,
se efectuează lavaj cu soluţii antiseptice şi
plaga se suturează pe straturi; la a doua etapă, şi anume după două săptămâni, se efectuează repetat incizia la acelaşi nivel, se înlătură spacerul de ciment, iar cavitatea restantă se manşonează cu o grefă de os cortical
tubular proaspăt congelat, fiind prelevat şi
procesat timp de 20 de zile până la intervenţie, iar plaga se suturează pe straturi, apoi la
a 6-a săptămână se repetă incizia la acelaşi
nivel şi se înlătură placa şi şuruburile, după
care plaga se suturează pe straturi.

INVENTIONS

(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)
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*
* *
Method for restoring tibial metaphyseal
defects
The invention relates to medicine, in particular
to traumatology and plastic surgery, regenerative medicine and tissue engineering, and can
be used for plasty of diaphyseal defects of tibia and other long tubular bones.
Summary of the invention consists in that in
the first stage, an incision is made on the anteromedial side of the shin, namely from the
greater tubercle of tibia to the distal 1/3 of the
shin, the tibial periosteum is removed, an annular bone defect of a length of 3.0 cm is

formed in the medial 1/3 of the tibia, bone
fragments are fixed with a metal plate and
screws according to the longitudinal axis, and
the cavity of the defect is filled with a cement
spacer with an antibiotic, lavage is performed
with antiseptic solutions and the wound is sutured in layers; in the second stage, namely
two weeks later, the incision is repeated at the
same level, the cement spacer is removed,
and the remaining cavity is filled with a freshly
frozen tubular cortical bone graft, taken and
processed for 20 days before the intervention,
and the wound is sutured in layers, then on
the 6th week the incision is repeated at the
same level and the plate and the screws are
removed, after which the wound is sutured in
layers.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод восстановления диафизарных
дефектов большеберцовой кости
Изобретение относится к медицине, в
частности к травматологии и пластической
хирургии, регенеративной медицине и тканевой инженерии, и может быть использовано для пластики диафизарных дефектов
большеберцовой кости и других длинных
трубчатых костей.
Сущность изобретения состоит в том, что
на первом этапе выполняют разрез на переднемедиальной стороне голени, а именно от большого бугорка большеберцовой
кости и до дистальной 1/3 голени, удаляют
надкостницу большеберцовой кости, формируют кольцевой костный дефект длиной
3,0 см в средней 1/3 большеберцовой кости, костные фрагменты фиксируют металлической пластиной и шурупами согласно продольной оси, а полость дефекта
заполняют цементной прокладкой с антибиотиком, выполняют лаваж антисептическими растворами и рану послойно ушивают; на втором этапе, а именно через две
недели, выполняют повторно разрез на
том же уровне, удаляют цементную прокладку, а оставшуюся полость заполняют
свежезамороженным трубчатым кортикальным костным трансплантатом, взятом
и обработанном в течение 20 дней до
вмешательства, а рану послойно ушивают,
затем на 6-й неделе повторяют разрез на
одном уровне и снимают пластину и шурупы, после чего рану послойно ушивают.
П. формулы: 1

INVENŢII

1553 (13) Y
Int. Cl.: F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
(21) s 2020 0067
(22) 2020.06.22
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) BOSTAN Viorel, MD; DULGHERU Valeriu,
MD; TOACĂ Alexandru, MD
(54) Turbină eoliană cu ax orizontal cu control
automat al puterii
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană, şi
anume la turbine eoliene cu ax orizontal, şi
poate fi utilizată pentru transformarea energiei
eoliene în energia electrică, cu control automat al puterii.
Turbina eoliană, conform invenţiei, conţine un
turn (1), pe care este instalată o nacelă (2), în care este montat un rotor (3) cu trei pale (4) cu profil aerodinamic şi un generator electric (5). Pe
suprafaţa aerodinamică a palei (4), în zona cu
efect aerodinamic maxim (I), este fixată articulat
cel puţin o clapetă periferică reglabilă, un capăt
al căreia este unit printr-o articulaţie cu suprafaţa
palei (4). Clapeta este unită printr-o articulaţie cu
un capăt al unei pârghii, capătul opus al căreia
este fixat rigid cu un capăt al altei pârghii şi unit
printr-o articulaţie cu structura de rezistenţă a palei (4), iar pe capătul liber al pârghiei este fixat un
element inerţial. Pârghia este unită printr-un element elastic cu structura de rezistenţă a palei (4).
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(11)
(51)

Revendicări: 2
Figuri: 7

(54)
(57)

*
* *
Horizontal axis wind turbine with automatic power control
The invention relates to wind-power engineering, namely to horizontal axis wind turbines, and
can be used for converting wind energy into
electric energy, with automatic power control.
The wind turbine, according to the invention,
comprises a tower (1), on which is installed a
nacelle (2), in which is mounted a rotor (3) with
three blades (4) with aerodynamic profile and
an electric generator (5). On the aerodynamic
surface of the blade (4), in the zone with the
maximum aerodynamic effect (I), is hinged at
least one adjustable peripheral flap, one end of
which is connected by a hinged to the surface
of the blade (4). The flap is connected by a
hinge to one end of the lever, the opposite end
of which is rigidly attached to one end of the
other lever and connected by a hinge to the
support structure of the blade (4), and on the
free end of the lever is fixed an inertial element.

The lever is connected by an elastic element to
the support structure of the blade (4).
Claims: 2
Fig.: 7

(54)
(57)

*
* *
Ветротурбина с горизонтальной осью с
автоматическим контролем мощности
Изобретение относится к ветроэнергетике,
а именно к ветротурбинам с горизонтальной осью, и может быть использовано для
преобразования энергии ветра в электрическую энергию, с автоматическим контролем мощности.
Ветротурбина, согласно изобретению, содержит башню (1), на которой установлена
гондола (2), в которой смонтирован ротор (3)
с тремя лопастями (4) с аэродинамическим
профилем и электрический генератор (5). На
аэродинамической поверхности лопасти (4),
в зоне с максимальным аэродинамическим
эффектом (I), шарнирно закреплена, по
меньшей мере, одна регулируемая периферийная створка, один конец которой соединен шарниром с поверхностью лопасти (4).
Створка соединена шарниром с одним концом рычага, противоположный конец которого жестко прикреплен к одному концу другого
рычага и соединен шарниром с опорной
структурой лопасти (4), а на свободном конце
рычага закреплен инерционный элемент.
Рычаг соединен упругим элементом с опорной структурой лопасти (4).
П. формулы: 2
Фиг.: 7
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FG9A Publicarea traducerii fascicolului de
brevet european validat în Republica Moldova/
Publication of the translation of the European
patent specification validated
in the Republic of Moldova/
Публикация перевода описания
изобретения к европейскому патенту,
валидированному в Республике Молдова

B

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

.

T

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

В

алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответствии
с Законом № 50/2008 об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ сведений о выдаче
патента.
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(51)

MD/EP 3241026 (13) T2
Int.Cl.: G01N 33/68 (2006.01.01)

(21)

e 2017 0252

(96)

15822924.5, 2015.12.15

(97)

3241026, 2017.11.08

(80)

EPB nr. 15/2021, 2021.04.14

(11)

(87)

WO 2016/107740, 2016.07.07

(31)

201423361; 201462097994P

(32)

2014.12.30; 2014.12.30

(33)

GB; US

i.e. the determination of the copy number of
peptide(s) as presented per cell. The present invention can not only be used for the
development of antibody therapies or peptide vaccines, but is also highly valuable for
a molecularly defined immuno-monitoring,
and useful in the processes of identifying of
new peptide antigens for immunotherapeutic
strategies, such as respective vaccines,
antibody-based therapiesor adoptive T-cell
transfer approaches in cancer, infectious
and/or autoimmune diseases.

(71)(73) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH,
DE
(72)

WEINSCHENK Toni, DE; LEIBOLD Julia,
AT

(74)

FOCŞA Valentin

(54)

Metodă pentru cuantificarea absolută a
peptidelor de cancer restricționate de
HLA procesate natural
Method for the absolute quantification of
naturally processed HLA-restricted cancer peptides
Метод для абсолютного количественного определения естественно обработанных HLA-ограниченных противораковых пептидов

(57)

Prezenta invenție se referă la o metodă de
cuantificare absolută a peptidelor de cancer
restricționate de HLA procesate natural,
adică determinarea numărului de copii ale
peptidelor prezentate per celulă. Prezenta
invenție nu poate fi utilizată numai pentru
dezvoltarea de terapii cu anticorpi sau vaccinuri peptidice, însă este, de asemenea,
extrem de valoroasă pentru o imunomonitorizare definită molecular și este utilă
în procesele de identificare a unor noi antigeni peptidici pentru strategii imunoterapeutice, cum ar fi vaccinurile respective,
terapii bazate pe anticorpi sau abordări privind transferul adoptiv de celule T în cancer,
boli infecțioase și/sau boli autoimune.
Revendicări: 10
Figuri: 17
Secvenţe: 25
*
* *

(57)

The present invention relates to a method
for the absolute quantification of naturally
processed HLA-restricted cancer peptides,

Claims: 10
Fig.: 17
Sequences: 25
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(51)

(21)

MD/EP 3277677 (13) T2
Int.Cl.: C07D 403/12 (2006.01.01)
C07D 401/14 (2006.01.01)
C07D 413/14 (2006.01.01)
C07D 401/12 (2006.01.01)
C07D 403/14 (2006.01.01)
C07D 413/12 (2006.01.01)
C07D 417/12 (2006.01.01)
C07D 417/14 (2006.01.01)
C07D 471/04 (2006.01.01)
C07D 487/04 (2006.01.01)
C07D 207/14 (2006.01.01)
A61K 31/40 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
e 2018 0120

(96)

16713043.4, 2016.03.24

(97)

3277677, 2018.02.07

(80)

EPB nr. 08/2021, 2021.02.24

(87)

WO 2016/156816, 2016.10.06

(31)

201505429; 201512829

(32)

2015.03.30; 2015.07.21

(33)

GB; GB

(71)(73)

MISSION THERAPEUTICS LIMITED, GB

(72)

JONES Alison, GB; KEMP Mark, GB;
STOCKLEY Martin, GB; GIBSON Karl, GB;
WHITLOCK Gavin, GB

(74)

SKIDAN Natalia

(54)

Compuși de 1-ciano-pirolidină utilizați ca
inhibitori de USP30
1-cyano-pyrrolidine
compounds
as
usp30 inhibitors
1-Цианопирролидиновые соединения
в качестве ингибиторов USP30
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(57)
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Prezenta invenție se referă la noi compuși
și metode pentru fabricarea inhibitorilor
enzimelor de dezubiquitilare (DUB). În particular, invenția se referă la inhibarea
ubiquitin C-terminal hidrolazei 30 (USP30).
Invenția se referă, în plus, la utilizarea inhibitorilor de DUB în tratamentul afecțiunilor
care implică disfuncții mitocondriale și în
tratamentul cancerului. Compușii invenției
includ compuși cu formula (II)

or a pharmaceutically acceptable salt
thereof, wherein R1, R2, R3, R4, R5, R8,
R9, R10, R12, Z, Y and m are as defined
herein.
Claims: 26
Fig.: 1

sau o sare acceptabilă farmaceutic a acestora, în care R1, R2, R3, R4, R5, R8, R9,
R10, R12, Z, Y și m sunt așa cum sunt definiți în invenție.

(51)

MD/EP 3286266 (13) T2
Int.Cl.: C09D 4/06 (2006.01.01)
C08F 222/14 (2006.01.01)
C09D 135/02 (2006.01.01)

(21)

e 2018 0212

(96)

16736769.7, 2016.04.20

*
* *

(97)

3286266, 2018.02.28

(80)

EPB nr. 07/2021, 2021.02.17

The present invention relates to novel compounds and method for the manufacture of
inhibitors of deubiquitylating enzymes
(DUBs). In particular, the invention relates
to the inhibition of ubiquitin C-terminal hydrolase 30 (USP30). The invention further
relates to the use of DUB inhibitors in the
treatment of conditions involving mitochondrial dysfunction and cancer. Compounds of
the invention include compounds having the
formula (II)

(87)

WO 2016/169543, 2016.10.27

(31)

102015105987

(32)

2015.04.20

(33)

DE

Revendicări: 26
Figuri: 1

(57)
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(11)

(71)(73) MANKIEWICZ GEBR. & CO. GMBH & CO.
KG, DE
(72)

WEHNER Jochen, DE; COSTA Andrea, DE

(74)

LAZICOV Tatiana

(54)

Sisteme de acoperire îmbunătățite, utilizarea acestora pentru acoperirea pieselor și piese acoperite cu acestea pentru
vehicule feroviare și aerovehicule
Coating systems, use thereof for coating
components and components coated
therewith for rail vehicles and aircrafts

INVENŢII
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Улучшенные системы покрытий, их
использование для покрытия деталей
и детали, покрытые им для железнодорожных транспортных средств и
летательных аппаратов
(57)

Invenția se referă la materiale de acoperire
îmbunătățite, bazate pe sisteme RMA (din
engl. Michael addition reaction), reticulate
folosind reacția clasică de adăugare Michael. În acest caz, materialele de acoperire
conțin cel puțin 15 până la 70% în greutate
din unul sau mai mulți compuși de acid CH
A, de la 4 la 40% în greutate din unul sau
mai mulți compuși vinil carbonilici B, de la
0,1 până la 15% în greutate unul sau mai
mulți catalizatori alcalini latenți C, până la
10% în greutate din unul sau mai mulți
fotostabilizatori, până la 20% în greutate din
unul sau mai mulți agenți care cresc timpul
de deschidere și până la 20% în greutate
din unul sau mai mulți agenți, care măresc
durata de viață, în toate cazurile – în raport
cu greutatea totală a materialului de acoperire. Invenția se referă, de asemenea, la
straturile de acoperire și sistemele de acoperire astfel obținute, în special la sistemele
„lacuri de bază - lacuri transparente“ și la
componentele acoperite, în special la componentele pentru vehicule feroviare și aeronave, cum ar fi vagoane sau avioane.
Revendicări: 20
*
* *

(57)

The invention relates to improved coating
materials based on RMA systems, which
cross-link with the aid of the classic Michael
addition. The coating materials comprise at
least 15 - 70 wt.-% of one or more CH acidic
compounds A, 4 - 40 wt-.% of one or more
vinylogous carbonyl compounds B, 0.1 - 15
wt.-% of one or more latent-alkaline catalysts C, up to 10 wt.-% of one or more light
stabilizers, up to 20 wt.-% of one or more
open-time extenders, and up to 20 wt.-% of
one or more pot life extenders, in each case
relative to the total amount of the coating
material. The invention also relates to the
coatings and coating systems produced
therefrom, in particular base-coat varnish
systems, and to coated components, particularly components for rail vehicles and aircrafts such as railway cars or airplanes.
Claims: 20
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(51)

(21)

MD/EP 3310345 (13) T2
Int.Cl.: A61K 9/20 (2006.01.01)
A61K 31/565 (2006.01.01)
A61P 5/30 (2006.01.01)
A61P 15/18 (2006.01.01)
e 2018 0402

(96)

16729601.1, 2016.06.17

(97)

3310345, 2018.04.25

(80)

EPB nr. 13/2021, 2021.03.31

(87)

WO 2016/203009, 2016.12.22

(31)

15172751

(32)

2015.06.18

(33)

EP

(71)(73) ESTETRA SPRL, BE
(72)

JASPART Séverine Francine Isabelle, BE;
PLATTEEUW Johannes Jan, NL; VAN DEN
HEUVEL Denny Johan Marijn, NL

(74)

ŞCERBANIUC Sergiu

(54)

Comprimată orodispersabilă ce conține
estetrol
Orodispersible tablet containing estetrol
Ородисперсная таблетка, содержащая
эстетрол

(57)

Invenția se referă la o formă de dozare solidă
orodispersabilă, având o greutate cuprinsă
între 30 și 1000 mg, respectiva formă de dozare conținând cel puțin 100 μg component
estetrol, selectat din estetrol, esteri ai
estetrolului și combinații ale acestora; forma de
dozare solidă poate fi obținută printr-un proces
ce cuprinde: furnizarea unui lichid de încărcare
cuprinzând solvent organic; component estetrol
și opțional unul sau mai multe alte ingrediente
acceptabile farmaceutic; amestecarea a unei
părți greutate lichid de încărcare cu 0,5-20 părți
greutate particule purtătoare pentru a produce
particule umede; îndepărtarea solventului organic din particulele umede pentru a produce
particule încărcate; amestecarea opțională a
particulelor încărcate cu unul sau mai mulți
excipienți de tabletare; și formarea particulelor
încărcate sau a amestecului de particule încărcate și a unui sau a mai multor excipienți de
tabletare într-o formă de dozare solidă. Forma
de dozare solidă este ușor de preparat și se
potrivește perfect pentru administrare sublinguală, bucală sau sublabială.
Revendicări: 34
Figuri: 1
*
* *
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(57)

The invention provides an orodispersible solid
pharmaceutical dosage unit having a weight
between 30 and 1,000 mg, said dosage unit
containing at least 100 μg of an estetrol component selected from estetrol, estetrol esters
and combinations thereof; wherein the solid
dosage unit can be obtained by a process that
comprises: providing a loading liquid comprising organic solvent; estetrol component and
optionally one or more other pharmaceutically
acceptable ingredients; mixing 1 part by weight
of the loading liquid with 0.5-20 parts by weight
of carrier particles to produce wet particles;
removing organic solvent from the wet particles
to produce loaded particles; optionally mixing
the loaded particles with one or more tabletting
excipients; and forming the loaded particles or
the mixture of the loaded particles and the one
or more tabletting excipients into a solid dosage unit. The solid dosage unit is easy to manufacture and perfectly suited for sublingual,
buccal or sublabial administration.

INVENTIONS

(72)

SAMPSON Peter Brent, CA; PATEL
Narendra Kumar B., CA; PAULS Heinz W.,
CA; LI Sze-Wan, CA; NG Grace, CA;
LAUFER Radoslaw, CA; LIU Yong, CA;
LANG Yunhui, CA

(74)

CORCODEL Angela

(54)

Inhibitori HPK1 și metode de utilizare a
acestora
HPK1 inhibitors and methods of using
same
Ингибиторы HPK1 и способы их
применения

(57)

Sunt descriși compușii tienopiridinonici cu
Formula (I) și sărurile acceptabile farmaceutic ale acestora. În acești compuși, unul
dintre X1; X2 și X3 sunt S și celelalte două
sunt fiecare independent CR, în care R și
toate celelalte variabile sunt definite aici. Se
arată că compușii inhibă activitatea kinazei
HPK1 și au activitate antitumorală in vivo.
Compușii pot fi combinați eficient cu purtători acceptabili farmaceutic și, de asemenea, cu alte abordări imunomodulatoare,
cum ar fi inhibarea punctului de control sau
inhibitorii oxidării triptofanului. Formula (I).

Claims: 34
Fig.: 1
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(97)
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Revendicări: 14
Figuri: 3
*
* *
(57)

Thienopyridinone compounds of Formula (I)
and pharmaceutically acceptable salts
thereof are described. In these compounds,
one of X1; X2, and X3 is S and the other
two are each independently CR, wherein R
and all other variables are as defined herein. The compounds are shown to inhibit
HPK1 kinase activity and to have in vivo
antitumor activity. The compounds can be
effectively combined with pharmaceutically
acceptable carriers and also with other immunomodulatory approaches, such as
checkpoint inhibition or inhibitors of tryptophan oxidation. Formula (I).

Claims: 14
Fig.: 3
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Revendicări: 13
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(71)(73) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH,
DE
(72)

MAHR Andrea, DE; WEINSCHENK Toni,
DE; HÖRZER Helen, DE; SCHOOR Oliver,
DE; FRITSCHE Jens, DE; SINGH Harpreet,
US

(74)

FOCŞA Valentin

(54)

Noi peptide și combinații de peptide pentru utilizare în imunoterapie împotriva
cancerului glandei mamare și a altor
cancere
Peptides and combination of peptides for
use in immunotherapy against breast
cancer and other cancers
Пептиды и комбинация пептидов для
использования
в
иммунотерапии
против рака молочной железы и
других видов рака

(57)

Prezenta invenție se referă la peptide, proteine, acizi nucleici și celule pentru utilizare
în metode imunoterapeutice. În mod special,
prezenta invenție se referă la imunoterapia
cancerului. În plus, prezenta invenție se
referă la epitopii peptidici ai celulelor T citotoxice asociate tumorii, singuri sau asociați
cu alte peptide asociate tumorii, care pot
servi, de exemplu, drept componente farmaceutice active ale formulelor de vaccin
care stimulează răspunsurile imunitare
antitumorale sau pentru stimularea celulelor
T ex vivo și transferarea în pacienți. Peptidele legate de molecule ale complexului
major de histocompatibilitate (MHC), sau
peptidele ca atare, pot fi, de asemenea,
ținte ale anticorpilor, ale receptorilor solubili
ai celulelor T și ale altor molecule de legare.

The present invention relates to peptides,
proteins, nucleic acids and cells for use in
immunotherapeutic methods. In particular,
the present invention relates to the immunotherapy of cancer. The present invention
furthermore relates to tumor-associated Tcell peptide epitopes, alone or in combination with other tumor-associated peptides
that can for example serve as active pharmaceutical ingredients of vaccine compositions that stimulate anti-tumor immune responses, or to stimulate T cells ex vivo and
transfer into patients. Peptides bound to
molecules of the major histocompatibility
complex (MHC), or peptides as such, can
also be targets of antibodies, soluble T-cell
receptors, and other binding molecules.
Claims: 13
Fig.: 3
Sequences: 73
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CHEN Jie, US; CHEN Yan, US; DICKER Ira
B., US; HARTZ Richard A, US;
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Ny,
US;
SWIDORSKI
Jacob,
US;
VENABLES Brian Lee, US
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(74)

SOKOLOVA Sofia

(11)

(54)

Triterpenoide modificate C-3 și C-17 în
calitate de inhibitori ai HIV-1
C-3 and C-17 modified triterpenoids as
hiv-1 inhibitors
С-3 и С-17 модифицированные тритерпеноиды в качестве ингибиторов
ВИЧ-1

(51)

(57)

Sunt descriși compuși cu proprietăți medicamentoase și bio-afectante, compozițiile
farmaceutice și metodele de utilizare ale
acestora. În special, derivați ai acidului
betulinic care posedă activitate antivirală
unică sunt prezentați ca inhibitori de maturare a HIV, așa cum sunt reprezentați de
compușii cu formula (I). Acești compuși
sunt utili pentru tratamentul HIV și SIDA.

(21)

18167277.5, 2016.06.15

(97)

3369425, 2018.09.05

(80)

EPB nr. 04/2021, 2021.01.27

(31)

201510469; 201520628; 201604566

(32)

2015.06.15; 2015.11.23; 2016.03.17

(33)

GB; GB; GB

(71)(73) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED, GB
GRANT George, GB; PATTERSON Angela
Margaret, GB; MULDER Imke, GB;
MCCLUSKEY Seanin, GB; RAFTIS Emma,
GB

(74)

PARASCA Dumitru

(54)

Compoziții care cuprind tulpini bacteriene
Compositions
comprising
bacterial
strains
Композиции, содержащие бактериальные штаммы

(57)

Invenția furnizează compoziții cuprinzând
tulpini bacteriene pentru tratarea sau
prevenirea
bolilor
inflamatorii
sau
autoimune.

Revendicări: 17

(57)

e 2019 0453

(96)

(72)

*
* *

MD/EP 3369425 (13) T2
Int.Cl.: A61K 35/74 (2015.01.01)
A61P 1/00 (2006.01.01)
A61P 11/06 (2006.01.01)
A61P 29/00 (2006.01.01)
A61P 19/02 (2006.01.01)
A61P 25/28 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61P 27/02 (2006.01.01)

Compounds having drug and bio-affecting
properties, their pharmaceutical compositions and methods of use are set forth. In
particular, betulinic acid derivatives that
possess unique antiviral activity are provided as HIV maturation inhibitors, as represented by compounds of Formula (I). These
compounds are useful for the treatment of
HIV and AIDS.

Revendicări: 16
Figuri: 73
Secvenţe: 9
*
* *
(57)

The invention provides compositions
comprising bacterial strains for treating and
preventing inflammatory and autoimmune
diseases.
Claims: 16
Fig.: 73
Sequences: 9

Claims: 17
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(51)

MD/EP 3559009 (13) T2
Int.Cl.: C07F 5/02 (2006.01.01)
A61K 31/69 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)

(21)

e 2019 1232

(96)

17829574.7, 2017.12.22

(97)

3559009, 2019.10.30

(11)

(80)

EPB nr. 14/2021, 2021.04.07

(87)

WO 2018/119440, 2018.06.28

(31)

201662438092P; 201662439614P

(32)

2016.12.22; 2016.12.28

(33)

US; US

(11)

(71)(73) CALITHERA BIOSCIENCES INC., US

(51)

MD/EP 3562822 (13) T2
Int.Cl.: C07D 401/14 (2006.01.01)
C07D 401/08 (2006.01.01)
C07D 403/08 (2006.01.01)
C07D 405/10 (2006.01.01)
C07D 239/74 (2006.01.01)
C07D 417/08 (2006.01.01)
C07D 487/04 (2006.01.01)
A61K 31/517 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)

(72)

SJOGREN Eric B., US; LI Jim, US; CHEN
Lijing, US; BILLEDEAU Roland J., US;
STANTON Timothy F., US; VAN ZANDT Michael, US; WHITEHOUSE Darren, US;
JAGDMANN Gunnar E. Jr., US; PETERSEN
Lene Raunkjær, DK; PARLATI Francesco, US;
GROSS Matthew I., US

(74)

LAZICOV Tatiana

(21)

e 2019 1268

(54)

Compoziții și metode de inhibare a activității arginazei
Compositions and methods for inhibiting
arginase activity
Композиции и способы ингибирования
активности аргиназы

(96)

17832694.8, 2017.12.28

(97)

3562822, 2019.11.06

(80)

EPB nr. 10/2021, 2021.03.10

(87)

WO 2018/125961, 2018.07.05

(31)

201662440581P

Dezvăluirea se referă la o nouă clasă de compuși care prezintă activitate inhibitoare a activității față de arginază și compoziții farmaceutice,
care cuprind compușii dezvăluirii. De asemenea,
sunt furnizate aici metode de tratare a cancerului cu inhibitori ai arginazei din dezvăluire.

(32)

2016.12.30

(33)

US

(71)(73)

MITOBRIDGE, INC., US

(72)

TAKAHASHI Taisuke, JP; KLUGE Arthur,
US; LAGU Bharat, US; JI Nan, US

(74)

CORCODEL Angela

Revendicări: 26
Figuri: 7

(54)

Inhibitori de poli-ADP riboză polimerază
(PARP)
Poly-adp ribose polymerase (PARP)
inhibitors
Ингибиторы поли-АДФ-рибозной полимеразы (PARP)

(57)

Prezenta invenție este legată de o compoziție
farmaceutică cuprinzând un purtător sau diluant acceptabil farmaceutic și un compus reprezentat de următoarea formulă structurală:

(57)

*
* *
(57)

The disclosure relates to a novel class of compounds that exhibit activity inhibitory activity
toward arginase, and pharmaceutical compositions comprising the compounds of the disclosure. Also provided herein are methods of
treating cancer with the arginase inhibitors of
the disclosure.
Claims: 26
Fig.: 7
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Prezenta invenție este, de asemenea, legată
de o metodă de tratare a unui subiect cu o
boală care poate fi ameliorată prin inhibarea
poli (ADP-riboză) polimerază (PARP). Definițiile variabilelor sunt furnizate aici.

(72)

WARDELL Seth, US; BENDER James, US;
LOTZE Michael T., US

(74)

FOCŞA Valentin

(54)

Procese de producţie a limfocitelor
infiltrante în tumori și utilizările acestora în
imunoterapie
Processes for production of tumor
infiltrating lymphocytes and uses of same
in immunotherapy
Способы производства опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов и их применения в иммунотерапии

(57)

Prezenta invenție oferă metode îmbunătățite
și/sau simplificate pentru expansiunea TILurilor și de producere a populațiilor terapeutice
de TIL-uri, inclusiv metode noi pentru
extinderea populațiilor TIL într-un sistem închis
care duc la o eficacitate îmbunătățită, fenotip
îmbunătățit și sănătate metabolică crescută a
TIL-urilor într-un timp mai scurt, permițând în
același timp contaminarea microbiană redusă,
precum și scăderea costurilor. Astfel de TIL-uri
găsesc utilizare în tratamentele terapeurtice.

Revendicări: 17
Figuri: 1
*
* *
(57)

The present invention is related to a pharmaceutical composition comprising a pharmaceutically acceptable carrier or diluent and a
compound represented by the following structural formula:

The present invention is also related a method of treating a subject with a disease which
can be ameliorated by inhibition of poly(ADPribose)polymerase (PARP). The definitions of
the variables are provided herein.
Claims: 17
Fig.: 1

(51)

MD/EP 3601533 (13) T2
Int.Cl.: C12N 5/0783 (2010.01.01)
C12M 1/04 (2006.01.01)

(21)

e 2020 0116

(96)

18709132.7, 2018.01.05

(97)

3601533, 2020.02.05

(80)

EPB nr. 08/2021, 2021.02.24

(87)

WO 2018/182817, 2018.10.04

(31)

201762478506P; 201762539410P;
201762548306P; 201762554538P;
201762559374P; 201762567121P;
201762577655P; 201762582874P;
201762596374P

(32)

2017.03.29; 2017.07.31; 2017.08.21;
2017.09.05; 2017.09.15; 2017.10.02;
2017.10.26; 2017.11.07; 2017.12.08

(33)

US; US; US; US; US; US; US; US; US

(11)

(71)(73) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC., US
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Revendicări: 12
Figuri: 127
Secvenţe: 8
*
* *
(57)

The present invention provides improved
and/or shortened methods for expanding TILs
and producing therapeutic populations of TILs,
including novel methods for expanding TIL
populations in a closed system that lead to
improved efficacy, improved phenotype, and
increased metabolic health of the TILs in a
shorter time period, while allowing for reduced
microbial contamination as well as decreased
costs. Such TILs find use in therapeutic treatment regimens.
Claims: 12
Fig.: 127
Sequences: 8
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MD/EP 3638698 (13) T2
Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01)
C07K 16/40 (2006.01.01)
C07K 16/10 (2006.01.01)
A61P 31/16 (2006.01.01)
A61K 39/395 (2006.01.01)

(21)

e 2020 0454

(96)

19701428.5, 2019.01.24

(97)

3638698, 2020.04.22

(80)

EPB nr. 09/2021, 2021.03.03

(87)

WO 2019/147831, 2019.08.01

(31)

201862622292P

(32)

2018.01.26

(33)

US

(21)
(96)

18773832.3, 2018.08.06

(97)

3649124, 2020.05.13

(80)

EPB nr. 09/2021, 2021.03.03

(87)

WO 2019/030641, 2019.02.14

(31)

201741028024

(32)

2017.08.07

(33)

IN

(71)(73) SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED, IN
(72)

NIROGI Ramakrishna, IN; SHINDE Anil
Karbhari, IN; MOHAMMED Abdul Rasheed,
IN; BADANGE Rajesh Kumar, IN; BOJJA
Kumar, IN; GOYAL Vinod Kumar, IN;
PANDEY Santosh Kumar, IN; THENTU
Jagadeesh Babu, IN; JASTI Venkateswarlu,
IN

(74)

FOCŞA Valentin

(54)

Compuși de fluoropiperidină ca antagoniști puri ai receptorului 5-HT6
Fluoropiperidine compounds as pure 5HT6 receptor antagonists
Соединения фторпиперидина в качестве чистых антагонистов 5-HT6
рецепторов

(57)

Prezenta invenție se referă la compuși de
fluoropiperidină cu formula (I), stereoizomerii,
formele izotopice sau sărurile lor acceptabile
farmaceutic ca antagoniști ai receptorilor de
5-Hidroxitriptamină 6 (5-HT6R). În mod
specific, prezenta invenție divulgă metodele
de preparare, compoziția farmaceutică,
combinațiile și utilizarea compușilor de
fluoropiperidină, a stereoizomerilor, formelor
izotopice
sau
sărurilor
acceptabile
farmaceutic ale acestora.

(71)(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.,
US
(72)

PURCELL Lisa, US

(74)

LAZICOV Tatiana

(54)

Anticorpi anti-TMPRSS2 și fragmente de
legare a antigenului
Anti-TMPRSS2 antibodies and antigenbinding fragments
Антитела против TMPRSS2 и антигенсвязывающие фрагменты

(57)

Prezenta invenție include un anticorp sau un
fragment de legare a antigenului acestuia care
se leagă în mod specific de TMPRSS2 și metode de utilizare a acestor anticorpi și fragmente pentru tratarea sau prevenirea infecțiilor virale (de exemplu, infecții cu virus gripal).
Revendicări: 15
Figuri: 9
Secvenţe: 48
*
* *

(57)

e 2020 0518

The present invention includes an antibody or
antigen-binding fragment thereof that binds
specifically to TMPRSS2 and methods of using
such antibodies and fragments for treating or
preventing viral infections (e.g., influenza virus
infections).
Claims: 15
Fig.: 9
Sequences: 48

(11)
(51)

MD/EP 3649124 (13) T2
Int.Cl.: C07D 413/04 (2006.01.01)
A61K 31/4545 (2006.01.01)
A61P 25/28 (2006.01.01)

Revendicări: 14
Figuri: 2
*
* *
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(57)

58

The
present
invention
relates
to
fluoropiperidine compounds of formula (I),
their stereoisomers, isotopic forms or
pharmaceutically acceptable salts thereof as
5-HT6 receptor antagonists. In particular the
present invention discloses the methods of
preparation, pharmaceutical composition,
combinations and use of fluoropiperidine
compounds, their stereoisomers, isotopic
forms or pharmaceutically acceptable salts
thereof. In formula (I), R1 represents phenyl
or pyridyl; wherein the phenyl or pyridyl is
optionally substituted with one or more
groups selected from halogen, (C1-6)-alkyl or
halo(C1-6 )-alkyl; R2 represents hydrogen or
(C1-6)-alkyl; R3 represents hydrogen or (C16)-alkyl; or R2 and R3 can combine together
to form (C3-6)- cycloalkyl; R4 represents
hydrogen, (C1-6)-alkyl or halo(C1-6)-alkyl; R5
represents hydrogen, (C1-6)-alkyl, halo(C16)-alkyl or -(CH2)0-3- (C3-6)-cycloalkyl. The
compounds can be used in the treatment of
cognitive disorder mediated by the 5Hydroxytryptamine 6 receptor, wherein said
cognitive disorder is selected from the group
consisting of dementia in Alzheimer's disease,
dementia in Parkinson's disease, dementia in
Huntington's disease, dementia associated

INVENTIONS

with Down syndrome, dementia associated
with
Tourette's
syndrome,
dementia
associated with post menopause, frontotemporal dementia, Lewy body dementia,
Vascular dementia, dementia in HIV,
dementia in Creutzfeldt-Jakob disease,
substance-induced
persisting
dementia,
dementia in Pick's disease, dementia in
schizophrenia, dementia in general medical
conditions and senile dementia.

Claims: 14
Fig.: 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.

Cod ST. 3
OMPI
US

(11)
Nr.
brevet
4733

(13) Cod
ST. 16
OMPI
C1

1

2
3

MD
US

4734
4735

C1
C1

4

US

4736

C1

(51) Indici de clasificare
A61K 39/00 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
C04B 35/453 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C07D 498/14 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 471/14 (2006.01)
C07D 471/22 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/498 (2006.01)
A61K 31/529 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

a 2017 0032

2015.08.17

12/2020

a 2018 0065
a 2015 0073

2018.08.22
2014.02.11

12/2020
12/2020

a 2015 0064

2013.12.19

12/2020

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

Cod ST.
3 OMPI

(11) Nr.
brevet

1
1

2
MD

3
1452

(13) Cod
ST. 16
OMPI
4
Z

2

MD

1468

Z

3

MD

1469

Z

4

MD

1470

Z

5

MD

1471

Z

6

MD

1472

Z

7

MD

1473

Z

(51) Indici de clasificare
5
A61B 10/00 (2006.01)
G01N 21/33 (2006.01)
G01N 33/15 (2006.01)
C12Q 1/37 (2006.01)
A01M 1/04 (2006.01)
A01M 1/10 (2006.01)
A01M 5/02 (2006.01)
A23B 7/005 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
A23B 7/02 (2006.01)
A23B 7/08 (2006.01)
A23B 7/10 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
A61B 10/02 (2006.01)
A61B 10/04 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6
s 2020 0009

7
2020.02.13

8
8/2020

s 2019 0121

2019.12.03

12/2020

s 2019 0100

2019.09.17

12/2020

s 2020 0058

2020.06.09

12/2020

s 2020 0059

2020.06.09

12/2020

s 2020 0060

2020.06.09

12/2020

s 2020 0080

2020.07.21

12/2020
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1
8

2
MD

3
1474

4
Z

9

MD

1475

Z

10

MD

1476

Z

11

MD

1477

Z

5
A61B 10/00 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/573 (2006.01)
C12N 1/04 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
H02M 7/02 (2006.01)
H02M 7/155 (2006.01)

6
s 2018 0120

7
2018.12.10

8
12/2020

s 2020 0051

2020.05.21

12/2020

s 2019 0114

2019.11.15

12/2020

s 2019 0070

2019.07.11

12/2020
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

L

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

П

равовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 39/2008 об охране сортов растений.
В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и
стабильным и обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.
Заявка на патент на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно ст. 11
и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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Codurile OMPI pentru codificarea titlurilor informaţiilor
referitoare la soiurile de plante publicate în Buletinul Oficial
DE PROPRIETATE INtelectuALĂ conform normei St. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
PLANT VARIETIES MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INtellectual AL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
интеллектуальННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
		

Published plant variety patent applications

		

Опубликованные заявки на патент на сорт растения

BA9E Denumirile soiurilor
		

Variety denominations

		

Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
		

Granted plant variety patents

		

Предоставленные патенты на сорт растения

FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual)
Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
		

Issued plant variety patents

		

Выданные патенты на сорт растения

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase
		

List of withdrawn plant variety patent applications

		

Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
		

List of rejected plant variety patent applications

		

Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
		

List of nullited plant variety patent applications

		

Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения

MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
		

List of invalid plant variety patents

		

Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
		

List of revalidated plant variety patents

		

Перечень восстановленных патентов на сорт растения
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на сорт растения

P

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

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

P

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

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

П

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

Материалы заявок на патент на сорт растения, сведения о которых опубликованы в BOPI, находятся в
библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за определенную плату могут быть заказаны
их копии.
Согласно ст. 49 Закона после публикации заявки любое лицо вправе подать в AGEPI возражения в
отношении наименования сорта, а также возражения относительно несоответствия условиям
патентоспособности, предусмотренным Законом.
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PLANT VARIETIES

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patent applications/
Опубликованные заявки на патент
на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, solicitantul, amelioratorul,
denumirea comună (taxonul botanic), denumirea propusă a soiului, data publicării
Nr.
crt.

Nr. depozit/
Data depozit

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
propusă a soiului

Data publicării

No.

Application
number/
Filing date

a. Applicant
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Proposed variety
denomination

Date of
publication

а. Заявитель
b. Селекционер
a. CONSORTIUM
DEUTSCHER
BAUMSCHULEN GmbH,
DE

Название вида
(Ботанический таксон)
PORTALTOI DE PRUNUS
(Prunus L.)

Предложенное
Дата
наименование сорта публикации
GI 14813
2021.07.31

№
п/п
1

Номер заявки/
Дата подачи
v 2021 0010 /
2021.04.21

b. FRANKENBEMBENEK Sabine, DE

2

v 2021 0011 /
2021.04.21

a. CONSORTIUM
DEUTSCHER
BAUMSCHULEN GmbH,
DE
b. FRANKENBEMBENEK Sabine, DE

3

v 2021 0012 /
2021.04.21

a. CONSORTIUM
DEUTSCHER
BAUMSCHULEN GmbH,
DE
b. FRANKENBEMBENEK Sabine, DE

64

Prunus rootstock
(Prunus L.)
Подвой prunus
(Prunus L.)
PORTALTOI DE PRUNUS
(Prunus canescens Bois x
Prunus cerasus L.)

GI 1592

2021.07.31

GI 31817

2021.07.31

Prunus rootstock
(Prunus canescens Bois x
Prunus cerasus L.)
Подвой prunus
(Prunus canescens Bois x
Prunus cerasus L.)
PORTALTOI DE PRUNUS
(Prunus L.)
Prunus rootstock
(Prunus L.)
Подвой prunus
(Prunus L.)
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения

O

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

A

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

Л

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

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

2
v 2018 0019 /
2018.07.17

3
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI
PROTECŢIE A PLANTELOR, MD

4
TOMATE
(Solanum lycopersicum
L.)

5
DIMETRA

Номер патента/
Дата
предоставления
патента
6
372 / 2021.07.31

HS-SUPERB

373 / 2021.07.31

HS-ETERN

374 / 2021.07.31

ILICA

375 / 2021.07.31

1
1

b. MAKOVEI Milania, MD;
BOTNARI Vasile, MD

2

3

4

v 2018 0005 /
2018.02.21

v 2018 0006 /
2018.02.21

v 2018 0020 /
2018.07.17

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÎMP „SELECŢIA”,
MD

Томат
(Solanum lycopersicum
L.)
FLOAREA-SOARELUI
(Helianthus annus L.)
Sunflower
(Helianthus annus L.)

b. BOAGHII Ion, MD;
VATAVU Marta, MD;
LUNGU Eugenia, MD;
TARAN Mihail, MD;
SPELNIC Ivan, MD;
POSTOLACHI Nina, MD;
HREBTANI Ecaterina, MD

Подсолнечник
(Helianthus annus L.)

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÎMP „SELECŢIA”,
MD

FLOAREA-SOARELUI
(Helianthus annuus L.)

b. BOAGHII Ion, MD;
LUNGU Eugenia, MD;
VATAVU Marta, MD;
TARAN Mihail, MD;
SPELNIC Ivan, MD;
GOLOVATIC Zinaida, MD;
SAVVA Vadim, MD

Подсолнечник
(Helianthus annuus L.)

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI
PROTECŢIE A PLANTELOR, MD

TOMATE
(Solanum lycopersicum
L.)

b. MAKOVEI Milania, MD;
BOTNARI Vasile, MD

66

Tomato
(Solanum lycopersicum
L.)

Sunflower
(Helianthus annuus L.)

Tomato
(Solanum lycopersicum
L.)

SOIURI DE PLANTE

5

v 2018 0009 /
2018.02.21
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a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÎMP „SELECŢIA”,
MD
b. CHIŞCA Maria, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
SIDORENCO Vladimir,
RU;
NAUMCHIN Dmitrii, RU;
PLEŞCA Adrian, MD;
VRONSCHIH Mihail, MD;
TARAN Mihail, MD

Томат
(Solanum lycopersicum
L.)
ORZ
(Hordeum vulgare L.)

OREBEL

376 / 2021.07.31

Barley
(Hordeum vulgare L.)
Ячмень
(Hordeum vulgare 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. 38/2008 privind protecţia mărcilor. În conformitate cu
Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de
înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru produsele
şi serviciile indicate în certificat.
În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, datele privind mărcile înregistrate în baza cererilor acceptate parţial, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura naţională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte
se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce se referă
la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la adresele
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette,
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette
sau https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette.

L

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI, as established by Law No. 38/2008 on the Protection of
Trademarks. According to this Law the trademark is certified by a registration certificate issued by
AGEPI. The registration certificate attests the priority date of the trademark and the exclusive right of
the owner in the trademark for the goods and services entered in the certificate.
Data on filed trademark applications, data on trademarks registered on the basis of partially accepted
applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure shall be
published in this Section.
Trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International
Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French, English and
Spanish in the Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks /
Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. The Gazette includes all relevant data on new
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette, https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette or
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette.
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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 Stan-dard
ST. 3
(740) Numele reprezentantului
Name of the representative
(750) Adresa pentru corespondenţă
Address for correspondence
(770) Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)
Name and address of the applicant or holder (in case of change in ownership)
(771) Numele precedent sau adresa precedentă a solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)
Previous name or address of the applicant or holder (in case of change in ownership)
(791) Numele şi adresa licenţiatului
Name and address of the licensee
(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului de la Madrid
Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul 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. 38/2008 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare a
mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant.
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art.
30 din Lege.
Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea
depusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 din Lege.

I

n accordance with the Law No. 38/2008 on the Protection of Trademarks a trademark
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a
representative.
An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents provided for
in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any
person shall be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the
need for refusal of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition
against registration of a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of
Article 8 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law.
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(210) 046981
(220) 2020.10.28
(730) Western Union Holdings, Inc., a Georgia
corporation, US
7001 East Belleview Avenue, Denver, Colorado, 80237, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: negru, galben, alb.
(511) NCL(11-2020)
09 - programe înregistrate de operare pe calculator; programe de calculatoare (software descărcabil); programe de calculator înregistrate; programe înregistrate; aplicaţii software
de calculatoare, descărcabile; platforme de
software de calculatoare înregistrat sau descărcabil; portofele electronice descărcabile;
chei criptografice descărcabile pentru primit
şi cheltuit criptomonede; carduri magnetice
sau electronice de identificare utilizate la
plata serviciilor; software de calculatoare
pentru căutarea de date; programe informatice pentru administrarea bazelor de date;
software pentru verificarea creditelor; software de calculatoare pentru codificare; aplicaţii
software; software pentru telefoane mobile;
software pentru comerţul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacţii
comerciale electronice prin intermediul unei
reţele informatice globale; firmware; publicaţii
electronice descărcabile; computere; telefoane inteligente; ceasuri inteligente; carduri
magnetice codate pentru tranzacţii de debit,
tranzacţii de credit şi tranzacţii cu valoare
stocată; software de calculatoare, şi anume o
platformă financiară electronică care permite
diferite tipuri de tranzacţii de plată şi de debit
într-un mediu integrat de telefoane mobile,
asistenţi personali şi mediul web; software de
calculatoare pentru furnizarea serviciilor
bancare; programe de calculator şi software
de calculatoare pentru tranzacţionarea electronică a valorilor mobiliare; cupoane de
consum în formă electronică;
36 - servicii de asigurare; servicii financiare; servicii de afaceri monetare; servicii bancare;
servicii de transfer de bani; afaceri imobiliare;
servicii de plată a facturilor; servicii de mandate poştale; servicii de încasare a cecurilor;
recuperarea datoriilor; transfer electronic de
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fonduri; servicii de card de plată; servicii de
carduri; procesarea plăţilor electronice efectuate cu carduri preplătite; emitere de certificate-cadou care pot fi schimbate în produse
sau servicii; servicii de bancomate; servicii
referitoare la carduri de debit; emisiune de
carduri cu valoare stocată; depunere directă
de fonduri în conturile bancare ale clienţilor;
comerţ şi schimb valutar; agenţii imobiliare;
gestionarea proprietăţilor (imobiliare); girarea
proprietăţilor imobiliare; gestiunea investiţiilor; acordarea împrumuturilor; tranzacţii bancare privind ipotecile; fonduri mutuale; brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni; servicii fiduciare;
tranzacţii bancare la domiciliu (home banking); intermediere pentru închirierea proprietăţilor imobiliare; curtaj; servicii de garanţie;
investiţii de capital; verificări de cecuri; birouri
financiare de cliring; operaţiuni de cliring
(schimb); agenţii de credit; multifinanţare;
servicii de consiliere privind datoriile; agenţii
de încasare a creanţelor; depozit de obiecte
valoroase; servicii de portofel electronic (servicii de plăţi); transfer electronic de monede
virtuale; analiză financiară; servicii de evaluare financiară; consultaţii în domeniul financiar; servicii financiare de curtaj vamal; evaluare financiară; schimb financiar de monede
virtuale; management financiar; managementul financiar al plăţilor de rambursare
pentru alte persoane; studii financiare; sponsorizare; evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală; servicii de informare
financiară; furnizarea informaţiilor financiare
prin intermediul unui site; servicii de finanţare; estimări fiscale; servicii de închiriere cu
opţiune de cumpărare; credite pentru contracte de închiriere; împrumuturi în rate;
curtaj în asigurări; consultanţă în domeniul
asigurărilor; furnizarea informaţiilor în domeniul asigurărilor; investirea fondurilor; brokeraj
cu garanţii reale imobiliare; împrumuturi (finanţare); organizarea colectelor; procesarea
plăţilor efectuate cu card de credit; procesare
de plăţi cu card de debit; servicii în domeniul
fondurilor de pensii facultative; evaluări de
proprietăţi imobiliare; brokeraj imobiliar; oferirea reducerilor pentru instituţiile participante
terţe pe baza unui card de membru; colectarea chiriilor; servicii de plată a pensiilor; servicii de depunere în casete valorice; servicii
bancare de economisire; curtaj în bursă; servicii de brokeraj; cotaţii de bursă; emiterea
bonurilor valorice; emiterea cecurilor de călătorie; transmiterea banilor prin mijloace electronice de la clienţi; transferul de plăţi pentru
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consumatori; servicii automate de custodie
financiară, compensare şi plăţi la licitaţie online şi servicii de decontare; servicii de conformitate, şi anume instrumente analitice şi
rapoarte pentru utilizare în conformitate cu
reglementările financiare;
42 - servicii de control de calitate şi de autentificare; proiectare şi dezvoltare de hardware şi
software de calculatoare; programare pentru
calculatoare; închirierea calculatoarelor; consultanţă în materie de securitate informatică;
consultanţă în domeniul programelor de calculator; proiectare de software; analiza sistemelor informatice; proiectarea sistemelor
informatice; închirierea programelor informatice; consultanţă în domeniul tehnologiilor
referitoare la calculatoare; conversia datelor
şi programelor informatice, alta decât conversia fizică; conversia datelor şi documentelor de pe un suport fizic către un suport electronic; servicii de criptare de date; consultanţă cu privire la securitatea datelor; dezvoltarea platformelor de calculatoare; copierea
programelor informatice; stocarea electronică
a datelor; monitorizarea electronică a activităţii cardurilor de credit pentru detectarea
fraudelor pe Internet; monitorizare electronică a informaţiilor de identificare personală
pentru detectarea furtului de identitate pe
Internet; servicii de consultanţă în materie de
tehnologie a informaţiei (IT); furnizarea informaţiilor în legătură cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin intermediul unui
site; instalarea programelor; consultanţă cu
privire la securitatea pe Internet; întreţinerea
programelor de calculator; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; monitorizarea sistemelor informatice pentru detectarea avariilor; platformă ca
serviciu (PaaS); monitorizare de sisteme
informatice pentru detectarea accesului
neautorizat sau încălcării securităţii datelor;
software ca serviciu (SaaS); serviciu informatic (SAAS); actualizarea de software; furnizarea serviciilor de autentificare a utilizatorilor
printr-o tehnologie de deschidere a unei sesiuni unice pentru aplicaţii software on-line;
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologia pentru tranzacţii de comerţ electronic; soluţie software găzduită pentru utilizare în conformitate cu reglementările financiare.
(531) CFE(8) 26.11.02; 27.05.24; 29.01.13.
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TRADEMARKS
(210) 047064
(220) 2020.11.13
(730) BEMOL RETAIL S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Moara Roşie nr. 5/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
04 - benzină, combustibil din biomasă, combustibil gazos, combustibil, kerosen, amestecuri
de combustibil vaporizat, alcool (combustibil), benzen, motorină, combustibil mineral,
carburanţi/combustibil pentru motoare, combustibil pe bază de alcool, etanol (combustibil), energie electrică;
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii de livrare, precum şi experienţa
globală de tranzacţionare în legătură cu
acestea; servicii de comercializare pentru
terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi
tarabe;
37 - reşaparea anvelopelor, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii), încărcarea bateriilor la vehicule, lăcuire, spălarea vehiculelor, tratament
anticoroziv pentru vehicule, întreţinerea vehiculelor, lustruirea vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor, gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor, echilibrarea anvelopelor, curăţarea vehiculelor.

(210) 047178
(220) 2020.12.03
(730) INTELSTART S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 39, ap. 495,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD -BOPI 7/2021
(540)

(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice.

(210) 047252
(220) 2020.12.21
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „since 2007”, „®”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
42 - servicii de design a obiectelor de proprietate
intelectuală, conceperea numelor de marcă
şi a numelor comerciale;
45 - serviciile juridice pentru protecţia proprietăţii
intelectuale, în domeniul mărcilor comerciale,
brevetelor de invenţie, designului industrial,
drepturilor de autor, topografiilor de circuit
integrat, soiurilor de plante, altor obiecte de
proprietate intelectuală, acordarea asistenţei
la protecţia şi valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală.
(531) CFE(8) 25.05.06;
27.07.11; 29.01.13.

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

26.04.18;

27.05.09;

047235
2020.12.14
UK00003555632
2020.11.13
GB
AstraZeneca UK Limited, GB
1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA,
Regatul Unit

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LOTERIA NAŢIONALĂ”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe,
galben de diferite nuanţe, alb, gri, negru, maro de diferite nuanţe, albastru, roz, violet.
(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
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28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 01.11.12; 01.15.24;
02.03.22; 02.09.04; 03.01.16;
03.07.12; 03.11.01; 03.13.10;
04.02.25; 07.05.01; 20.05.16;
24.13.25; 25.01.06; 27.05.09;
28.05.00; 29.01.15.

02.01.22;
03.04.07;
04.02.05;
24.11.05;
27.07.11;

(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 047253
(220) 2020.12.21
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 01.01.10; 05.13.15;
20.05.16; 25.01.06; 25.12.01;
27.07.11; 28.05.00; 29.01.15.

19.03.08;
27.05.09;

(210) 047254
(220) 2020.12.21
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LOTERIA NAŢIONALĂ”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu de diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, maro de
diferite nuanţe, albastru, gri de diferite nuanţe, morcoviu.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LOTERIA NAŢIONALĂ”, cu excepţia executării grafice deosebite.

MĂRCI
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, verde de
diferite nuanţe, gri de diferite nuanţe, albastru, bej.
(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 02.09.01; 02.09.20; 20.05.16;
20.05.23; 24.17.18; 25.01.06; 27.05.09;
27.07.11; 28.05.00; 29.01.15.

(210) 047255
(220) 2020.12.21
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 7/2021
exclusiv: „LOTERIA NAŢIONALĂ”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu de diferite
nuanţe, galben de diferite nuanţe, maro de diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, gri
de diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 01.01.10; 06.07.08; 06.07.11;
18.01.09; 18.03.14; 18.05.01; 20.05.16;
24.17.18; 25.01.06; 27.05.09; 27.07.11;
28.05.00; 29.01.15.

(210) 047256
(220) 2020.12.21
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LOTERIA NAŢIONALĂ”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben de
diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe,
maro de diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;

TRADEMARKS
(540)

28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 02.09.20; 17.02.01; 17.02.02;
19.03.03; 20.05.16; 25.01.06; 25.07.23;
27.05.09; 27.07.11; 28.05.00; 29.01.14.

(210) 047257
(220) 2020.12.21
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LOTERIA NAŢIONALĂ”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, violet de diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 01.15.09; 17.02.01;
17.02.04; 20.05.16; 25.01.06;
27.07.11; 28.05.00; 29.01.15.
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17.02.02;
27.05.09;

MĂRCI
(210) 047258
(220) 2020.12.21
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 7/2021
(531) CFE(8) 01.01.02; 20.05.16; 24.17.18; 25.01.06;
25.12.01; 26.04.09; 26.04.18; 26.15.09;
27.05.09; 27.07.11; 28.05.00; 29.01.15.

(210) 047259
(220) 2020.12.21
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LOTERIA NAŢIONALĂ”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: violet de diferite nuanţe,
galben de diferite nuanţe, alb, negru, albastru de diferite nuanţe, maro de diferite nuanţe, roşu, roz.
(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LOTERIA NAŢIONALĂ”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu de diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, albastru
de diferite nuanţe, maro de diferite nuanţe,
verde de diferite nuanţe, violet de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 02.01.27; 05.13.15; 06.07.08; 06.19.16;
20.05.16; 22.03.01; 22.03.08; 25.01.06;
27.05.09; 27.07.11; 28.05.00; 29.01.15.

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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(210) 047375
(220) 2021.01.20
(730) Philip Morris Brands Sàrl, CH
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveţia
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, oranj,
alb, maro-deschis, bej-închis, bej-deschis.
(511) NCL(11-2021)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun;
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru
uz medical); ţigarete electronice; produse din
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi ale acestora pentru încălzirea
ţigaretelor sau a tutunului în scopul eliberării
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în
ţigarete electronice; articole pentru fumători,
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe,
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(8) 06.01.01; 06.01.02;
10.01.05; 10.01.10; 10.01.25;
19.03.24; 25.05.02; 29.01.15.

10.01.01;
19.03.03;

(210) 047377
(220) 2021.01.20
(730) Philip Morris Brands Sàrl, CH
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveţia
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(540)

(591) Culori revendicate: roşu, negru, gri, alb, albastru-deschis, albastru-închis, oranj.
(511) NCL(11-2021)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun;
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru
uz medical); ţigarete electronice; produse din
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi ale acestora pentru încălzirea
ţigaretelor sau a tutunului în scopul eliberării
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în
ţigarete electronice; articole pentru fumători,
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe,
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(8) 06.01.01; 06.01.02;
10.01.05; 10.01.10; 10.01.25;
26.01.04; 27.05.09; 29.01.15.

10.01.01;
14.01.01;

(210) 047378
(220) 2021.01.20
(730) Philip Morris Brands Sàrl, CH
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveţia

MĂRCI

MD -BOPI 7/2021
(540)

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, oranj, albastrudeschis, albastru-închis.
(511) NCL(11-2021)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun;
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru
uz medical); ţigarete electronice; produse din
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi ale acestora pentru încălzirea
ţigaretelor sau a tutunului în scopul eliberării
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în
ţigarete electronice; articole pentru fumători,
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe,
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(8) 06.01.01; 06.01.02;
10.01.05; 10.01.10; 10.01.25;
19.03.24; 25.05.02; 29.01.14.

10.01.01;
19.03.03;

(210) 047379
(220) 2021.01.20
(730) Philip Morris Brands Sàrl, CH
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveţia

(591) Culori revendicate: auriu, alb, gri, negru, albastru-deschis, albastru-închis, oranj, maroînchis, maro-deschis, bej-închis, bej-deschis.
(511) NCL(11-2021)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun;
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru
uz medical); ţigarete electronice; produse din
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi ale acestora pentru încălzirea
ţigaretelor sau a tutunului în scopul eliberării
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în
ţigarete electronice; articole pentru fumători,
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe,
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(8) 06.01.01; 06.01.02; 10.01.01; 10.01.05;
10.01.10; 10.01.25; 14.01.01; 19.03.03;
19.03.24; 26.01.04; 27.05.09; 29.01.15.

(210) 047477
(220) 2021.02.09
(730) TRANSLETTER S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 101, ap. 55,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(511) NCL(11-2021)
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 03.07.17; 05.07.01; 05.07.27; 18.05.03;
26.11.08; 26.11.12; 26.13.25; 27.05.01.

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, gri de diferite nuanţe, alb, negru.
(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

(210) 047551
(220) 2021.03.01
(730) Chips Way d.o.o, RS
Milutina Mandića bb, 32000 Čačak, Serbia
(540)

(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.12; 25.05.02;
26.05.18; 27.05.09; 27.05.21; 29.01.15.

(210) 047550
(220) 2021.03.01
(730) CHETRARI Anatolie, MD
Bd. Larisa nr. 10, ap. 9,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben, verde,
negru, bej.
(511) NCL(11-2021)
30 - gustări pe bază de cereale; gustări din porumb; floricele de porumb.
(531) CFE(8) 01.01.02; 05.07.02; 08.07.09;
19.03.05; 24.03.07; 24.09.02; 24.09.07;
24.09.09; 25.03.15; 25.07.21; 26.01.17;
26.01.22; 27.05.09; 27.07.11; 29.01.15.
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(210) 047552
(220) 2021.03.01
(730) Chips Way d.o.o, RS
Milutina Mandića bb, 32000 Čačak, Serbia
(540)

(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben.
(511) NCL(11-2021)
29 - aperitive pe bază de cartofi; chips-uri;

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, galben.
(511) NCL(11-2021)
30 - gustări pe bază de cereale; gustări pe bază
de grâu; gustări din porumb; floricele de porumb preparate.

30 - aperitive sărate; gustări pe bază de cereale;
gustări pe bază de grâu; gustări din porumb;
floricele de porumb preparate; floricele de
porumb; produse de cofetărie; biscuiţi şi torturi; biscuiţi petit-beurre; biscuiţi uscaţi; produse de cofetărie zaharoase; torturi dulci;
ciocolată.
(531) CFE(8) 24.03.07; 24.09.02;
24.09.09; 26.01.17; 26.01.22;
27.07.11; 29.01.13.

24.09.07;
27.05.17;

(531) CFE(8) 24.03.07; 24.09.02; 24.09.07;
24.09.09; 26.01.06; 26.01.17; 26.01.22;
26.02.18; 27.05.09; 27.07.11; 29.01.14.

(210) 047554
(220) 2021.03.01
(730) Chips Way d.o.o, RS
Milutina Mandića bb, 32000 Čačak, Serbia

(210) 047553
(220) 2021.03.01
(730) Chips Way d.o.o, RS
Milutina Mandića bb, 32000 Čačak, Serbia
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TRADEMARKS

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „čačanski”, „32% KIKIRIKIJA”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: roşu, alb, galben, verde,
bej, cafeniu.
(511) NCL(11-2021)
30 - gustări pe bază de cereale; gustări din porumb; floricele de porumb preparate.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „chips”, „ČAČANSKI”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben, negru.
(511) NCL(11-2021)
29 - aperitive pe bază de cartofi; chips-uri.

(531) CFE(8) 01.01.02; 03.11.09;
08.07.08; 19.03.05; 24.03.07;
24.09.07; 24.09.09; 24.17.09;
25.05.25; 26.01.17; 26.01.22;
27.07.11; 29.01.15.

03.11.25;
24.09.02;
25.03.15;
27.05.09;

(210) 047555
(220) 2021.03.01
(730) Chips Way d.o.o, RS
Milutina Mandića bb, 32000 Čačak, Serbia
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(531) CFE(8) 01.01.02; 19.03.05;
24.09.02; 24.09.07; 24.09.09;
25.05.25; 26.01.17; 26.01.22;
27.07.11; 29.01.14.

24.03.07;
25.03.15;
27.05.09;

(210) 047594
(220) 2021.02.26
(730) MOROZ Grigore, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 9, bloc 4,
ap. 65, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 7/2021
(511) NCL(11-2021)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);

(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24.

(210) 047604
(220) 2021.03.01
(730) ODOBESCU Olga, MD
Str. A. Plămădeală nr. 5,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - servicii de marketing; publicitate; servicii publicitare; servicii de diseminare a publicităţii;
servicii de organizare a contractelor pentru
terţi privind cumpărarea şi vânzarea produselor; compilarea datelor privind cercetarea
pieţei; compilarea datelor în baze de date
informatice;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii privind educaţia,
şi anume organizarea şi desfăşurarea programei de instruire privind alimentaţia corectă, alimentaţia sănătoasă şi prepararea hranei;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 05.01.03; 05.01.05;
05.03.13; 11.01.04; 27.05.08.

05.01.16;

(210) 047605
(220) 2021.03.01
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri;

(511) NCL(11-2021)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
27 - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum
şi alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
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35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 24.13.25; 24.17.07;
24.17.25; 26.13.25; 27.05.01.

24.17.15;

(210) 047606
(220) 2021.03.02
(730) FETESCU Adrian, MD
Str. Ţărînii nr. 54,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
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(511) NCL(11-2021)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;

(540)

19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 01.13.01; 01.13.10;
27.01.06; 27.05.08; 27.05.19.

26.01.19;

(210) 047607
(220) 2021.03.03
(730) European Refreshments, IE
Southgate, Dublin Road, Drogheda A92
YK7W, Irlanda
(540)

(511) NCL(11-2021)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047610
(220) 2021.03.03
(730) Gravity Co., Ltd., KR
(Sangam-dong) 15F. Nuritkum Square R&D
Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu,
Seoul, Republica Coreea

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „TM”, „ONLINE”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, alb.
(511) NCL(11-2021)
09 - software pentru jocuri mobile, descărcabil;
programe de jocuri pentru telefonul mobil,
înregistrate;
discuri
compacte
preînregistrate cu software pentru jocuri video;
programe pentru jocuri de calculator; circuite
electronice pentru stocarea programelor pentru jocuri de calculator; circuite electronice şi
discuri compacte cu programe înregistrate
pentru jocuri portabile, cu ecrane cu cristale
lichide; mijloace de stocare electronice care
conţin software pentru jocuri; software pentru
jocuri de realitate virtuală; software pentru
jocuri, descărcabil dintr-o reţea globală de
calculatoare şi din dispozitive fără fir; software pentru jocuri pre-înregistrate; software
pentru jocuri video şi de calculator; programe
de jocuri informatice multimedia interactive;
software pentru jocuri pe calculator destinate
utilizării pe telefoane mobile şi celulare; programe de jocuri pe calculator descărcate de
pe Internet (software); programe de calculator pentru jocuri; software pentru jocuri de
calculator, înregistrat; discuri optice care
conţin muzică; fişiere cu muzică descărcabile; desene animate; suporturi de mouse;
41 - servicii de jocuri; servicii de jocuri online de
pe aplicaţii mobile; furnizarea jocurilor de
calculator on-line; furnizarea instalaţiilor pentru PC; furnizarea instalaţiilor de săli de
jocuri; servicii în domeniul jocurilor electronice; furnizarea spaţiilor pentru divertisment;
planificarea, organizarea şi desfăşurarea
concursurilor de jocuri on-line şi altor concur-
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suri de jocuri; servicii de tabere de vară (divertisment); jocuri de noroc; servicii de informare în domeniul jocurilor; furnizare online de conţinuturi de jocuri; furnizare de site
web care conţine jocuri de Internet; servicii
de reporteri de ştiri; furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile; publicare de
cărţi; furnizare de publicaţii electronice online, nedescărcabile; publicare on-line de
cărţi şi reviste electronice.
(531) CFE(8) 27.05.02; 27.05.11; 29.01.13.

(210) 047612
(220) 2021.03.04
(730) INFOMEDICA MANAGEMENT S.R.L., societate comercială, MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 124,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „DIABET”.
(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante.

(210) 047615
(220) 2021.02.22
(730) VACARCIUC Marin, MD
Str. Sfîntul Nicolae nr. 100, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru.
(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii.
(531) CFE(8) 26.04.02; 26.11.01; 27.05.17; 29.01.13.

(210) 047629
(220) 2021.03.04
(730) ECO CASA S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 90,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: gri-închis, gri-deschis,
albastru-închis, albastru-deschis, verdeînchis, verde-deschis.
(511) NCL(11-2021)
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 05.01.01; 05.01.05; 05.01.10;
05.01.16; 26.03.04; 27.05.10; 29.01.15.

(210) 047640
(220) 2021.03.05
(730) GOLUB Radu, MD
Str. N. Dimo nr. 126/3, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
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(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „PREMIUM AUTO DETAILING”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2021)
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 26.04.18;
27.05.10; 27.05.11.

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

(540)

26.04.24;

26.11.02;

047653
2021.03.09
81417
2020.09.11
JM
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101,
Statele Unite ale Americii

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu.
(511) NCL(11-2021)
29 - carne; peşte (cu excepţia celui viu); păsări;
vânat; extracte din carne; mezeluri; înlocuitori de carne; legume congelate; legume în
conservă; legume uscate; legume gătite;
fructe conservate; fructe uscate; fructe coapte; fructe, ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase); legume procesate; leguminoase procesate; linte (legume)
conservată; năut preparat; fasole în conservă; fasole albă în sos tomat; fasole în sos;
boabe de soia conservate, de uz alimentar;
tofu; piure de roşii; piure de legume; suc de
roşii pentru gătit; roşii în conservă; sucuri de
legume pentru gătit; murături; preparate pentru supe; supe; baze de supă; preparate pentru obţinerea bulionului; bulion; lapte de cocos; ulei de cocos pentru alimente; grăsime
de cocos; grăsimi vegetale de uz alimentar;
sosuri pentru gustări; nuci preparate; creme
tartinabile pe bază de alune; seminţe preparate; gustări pe bază de fructe; gustări pe
bază de leguminoase; gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă; gustări pe bază de
legume; tocană cu curry semipreparată; chili
vegetarian; chili con carne (tocană de ardei
iute şi carne); feluri de mâncare preparate
constând în principal din carne; salate preparate; mâncăruri cu legume preparate; mâncăruri preparate constând în principal din carne; mâncăruri preparate constând în principal din înlocuitori de carne; mâncăruri preparate constând în principal din carne de pasăre; mâncăruri preparate constând în principal
din legume; mâncăruri preparate constând în
principal din peşte; mâncăruri congelate constând în principal din legume; mâncăruri
congelate constând în principal din carne;
mâncăruri congelate constând în principal
din înlocuitori de carne; mâncăruri congelate
constând în principal din peşte; mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre; mâncăruri gătite constând în principal din carne; mâncăruri gătite constând în
principal din înlocuitori de carne; mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pasăre; mâncăruri gătite constând în principal
din legume; mâncăruri gătite constând în
principal din peşte;
30 - orez; tapioca; sago; paste făinoase; tăiţei;
găluşti; fidea; cuş-cuş (griş); preparate pe
bază de cereale; seminţe de cereale procesate; cereale procesate; orez integral; orez
cu bob lung; orez sălbatic; orez brun; orez
basmati; orez prefiert; rizoto; amestecuri de
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orez; amestecuri de orez cu legume, extracte
de carne de pui, extracte din carne, brânzeturi, fasole, leguminoase, mirodenii, arome,
plante aromatice, condimente; amestecuri de
mâncăruri ambalate constând în principal din
orez; quinoa prelucrată; pizza; plăcinte; preparate de condimentare; sosuri; sosuri pentru gătit; preparate pentru obţinerea sosurilor;
sosuri curry; sos pentru paste; sosuri de copt
pentru paste; sos de chili; sos de soia; sos
iute; sos dulce şi acrişor; sosuri condimentate; sosuri sărate; sosuri pentru orez; praf de
sosuri; amestecuri pentru prepararea sosurilor; arome sub formă de sosuri concentrate;
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri; marinate; sosuri pentru salate;
chutneys (condimente); paste alimentare
făinoase; relish (condimente); sosuri de carne; agenţi de îngroşare pentru gătit; pesto
(sos); muştar; oţet; sare; mirodenii; condimente; plante aromatice pentru uz culinar;
usturoi prelucrat destinat utilizării sub formă
de condiment; ghimbir prelucrat destinat utilizării sub formă de condiment; ghimbir măcinat; paste pentru condimentare; piper; condimente cu ardei iute; pastă din ardei iuţi chili
destinată utilizării ca şi condiment; preparate
aromatice de uz alimentar; arome alimentare; extracte utilizate ca arome (nu uleiuri
esenţiale); amestecuri condimentate; preparate de condimente; extracte de condimente;
condimente aromate; amestecuri de curry;
mâncăruri preparate pe bază de paste; mâncăruri preparate pe bază de orez; mâncăruri
preparate pe bază de tăieţei; tăiţei instant;
orez instant; gustări pe bază de cereale; gustări pe bază de orez; gustări preparate conţinând în principal paste; gustări constând în
principal din orez; mâncăruri constând în
principal din paste; mâncăruri constând în
principal din orez; mâncăruri constând în
principal din seminţe de cereale procesate;
mâncăruri constând în principal din cereale
procesate; mâncăruri constând în principal
din quinoa şi cereale procesate; mâncăruri
constând în principal din tăiţei; mâncăruri
congelate constând în principal din paste;
mâncăruri congelate constând în principal
din orez; mâncăruri congelate constând în
principal din seminţe de cereale procesate;
mâncăruri congelate constând în principal
din cereale procesate; mâncăruri congelate
constând în principal din quinoa şi cereale
procesate; mâncăruri congelate constând în
principal din tăiţei; mâncăruri gătite uscate şi
lichide, constând în principal din orez; mân-
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căruri gătite uscate şi lichide, constând în
principal din paste; mâncăruri gătite uscate şi
lichide, constând în principal din tăiţei; seminţe de cereale procesate combinate în
pachete individuale cu condimente şi arome;
cereale procesate combinate în pachete individuale cu condimente şi arome; quinoa şi
cereale procesate combinate în pachete individuale cu condimente şi arome; orez combinat în pachete individuale cu condimente şi
arome; seminţe de cereale procesate combinate în pachete individuale cu seminţe comestibile, boabe de leguminoase, leguminoase sau legume; cereale procesate combinate în pachete individuale cu seminţe comestibile, boabe de leguminoase, leguminoase sau legume; quinoa şi cereale prelucrate combinate în pachete individuale cu
seminţe comestibile, boabe de leguminoase,
leguminoase sau legume; orez combinat în
pachete individuale cu seminţe comestibile,
boabe de leguminoase, leguminoase sau
legume; paste combinate în pachete individuale cu seminţe comestibile, boabe de leguminoase, leguminoase sau legume; tăiţei
combinaţi în pachete individuale cu seminţe
comestibile, boabe de leguminoase, leguminoase sau legume.
(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.10; 29.01.12.

(210) 047658
(220) 2021.03.11
(730) FUJITSU GENERAL LIMITED, JP
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 2138502, Japonia
(540)

(511) NCL(11-2021)
11 - instalaţii de încălzire cu apă caldă; aparate
cu aer cald; cazane de încălzire; aparate şi
maşini pentru purificarea aerului; aparate de
ionizare pentru tratarea aerului sau apei;
aparate pentru dezodorizarea aerului; instalaţii de climatizare; aparate de climatizare;
filtre pentru aer condiţionat; dispozitive pentru răcirea aerului; aparate de încălzire cu
combustibil solid, lichid sau gazos; uscătoare
de aer; aparate şi instalaţii de încălzire prin
pardoseală; aparate de dezodorizare, nu de

MĂRCI

MD -BOPI 7/2021

uz personal; aparate de încălzit; instalaţii de
încălzire; aparate electrice de încălzire;
schimbătoare de căldură, altele decât cele
care sunt componente ale maşinilor; dispozitive şi instalaţii frigorifice; aparate şi maşini
frigorifice.
(531) CFE(8) 26.01.16; 26.01.18;
27.01.06; 27.05.08; 27.05.21.

26.13.25;

(210) 047664
(220) 2021.03.04
(730) CIOBANU Andrei, MD
Bd. Moscova nr. 15, bloc 3, ap. 69,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou; servicii operaţionale on-line de negociere, inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii de negociere online în care vânzătorii afişează produsele
care urmează să fie oferite spre vânzare,
pentru care cererea de ofertă se face prin
intermediul Internetului, pentru a facilita vânzarea produselor şi serviciilor printr-o reţea
de calculatoare şi furnizarea de feedback
evaluativ şi evaluări de produse şi servicii ale
vânzătorilor, evaluarea valorii, preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de vânzători,
evaluarea performanţei cumpărătorilor şi
vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi
experienţa globală de negociere în legătură
cu acestea; servicii de publicitate, servicii de

comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 01.13.01; 01.13.10;
26.01.04; 26.01.06; 27.05.10.

01.13.15;

(210) 047666
(220) 2021.03.04
(730) FLORENTINO DELURE S.R.L., MD
Str. Podul Înalt nr. 18, ap. 7,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 27.05.09.

(210) 047667
(220) 2021.03.12
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse de igienă feminină şi produse pentru
menstruaţie, cum ar fi chiloţi igienici, şerveţele sanitare, pantaloni pentru igiena feminină,
prosoape sanitare, absorbante; tampoane
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igienice; lenjerie intimă pentru scopuri sanitare; scutece, şerveţele şi chiloţi pentru incontinenţă.

(210) 047669
(220) 2021.03.12
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse de igienă feminină, cum ar fi absorbante zilnice, şerveţele sanitare şi tampoane
igienice, chiloţi igienici, pantaloni pentru igiena feminină; scutece şi şerveţele pentru incontinenţă, chiloţi absorbanţi pentru incontinenţă.

(210) 047670
(220) 2021.03.12
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2021)
03 - preparate pentru ingrijirea, tratarea şi înfrumuseţarea ţesăturilor; agenţi de clătire, inclusiv balsamuri pentru ţesături; uleiuri pentru parfumuri şi esenţe; apă parfumată pentru
uz casnic şi pentru ţesături; uleiuri eterice;
produse pentru parfumarea şi aromarea aerului; preparate odorizante pentru împrospătarea aerului.

(210) 047678
(220) 2021.03.06
(730) PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2021)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047684
(220) 2021.03.15
(730) PepsiCo,
Inc.,
a
North
Carolina
corporation, US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2021)
30 - gustări din porumb, chipsuri tortilla.

(210) 047694
(220) 2021.03.15
(730) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k., PL
ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, Polonia
(540)

MĂRCI
(591) Culori revendicate: verde-deschis, roşu, alb,
albastru-deschis, albastru-închis, maro, negru, galben-deschis.
(511) NCL(11-2021)
30 - batoane de cereale; gustări pe bază de cereale; fulgi de cereale uscate; turte dulci;
pateuri (patiserie); torturi; biscuiţi Petitbeurre; prăjituri de cereale pentru consum
uman; dulciuri; fondante (cofetărie); bomboane zaharicale, dulciuri sub formă de batoane, gumă de mestecat; bomboane; gofre;
jeleuri de fructe (cofetărie); biscuiţi; sorbete
(îngheţată pe bază de apă); îngheţată pe
bază de iaurt (predomină îngheţata); gheaţă
pentru răcire; gheaţă alimentară, îngheţată,
iaurt îngheţat şi şerbeturi; biscuiţi săraţi; biscuiţi crocanţi din cereale; fulgi de porumb;
miere; preparate din cereale acoperite cu
zahăr şi miere; sosuri de fructe; produse de
cofetărie cu cremă-spumă; plăcinte; prăjituri;
brioşe; cafea; ceai; cacao; zahăr; orez; înlocuitori de cafea; mirodenii; ciocolată;
32 - băuturi nealcoolice, sucuri, sucuri de fructe,
sucuri din amestec de fructe, băuturi de fructe, nectaruri de fructe, siropuri, apă minerală,
bere.

MD -BOPI 7/2021
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.13;
05.09.24; 09.07.17; 27.05.10.

05.07.24;

(210) 047718
(220) 2021.03.16
(730) TIULENEV Corneliu, MD
Str. Valea Trandafirilor nr. 16, scara 4, ap. 124,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 03.01.14; 03.01.16; 03.01.22;
03.01.25; 27.05.03; 27.05.12; 29.01.15.

(210) 047698
(220) 2021.03.16
(730) ZAVOD
KONSERVOV
DETSKOGO
PITANIA, societate pe acţiuni de tip deschis, MD
Str. K. Ţetkin nr. 4, MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 047719
(220) 2021.03.19
(730) BURCOVSCHI Alexei, MD
Str. Trandafirilor nr. 9, bloc 3, ap. 50,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
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(591) Culori revendicate: verde-închis, alb, turcoaz.
(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 24.17.24; 24.17.25;
27.03.15; 27.05.24; 29.01.13.

27.03.01;

(210) 047740
(220) 2021.03.19
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD
Str. George Meniuc nr. 58,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice, medicale; produse
igienice de uz medical; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni.

(210) 047741
(220) 2021.03.19
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD
Str. George Meniuc nr. 58,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice, medicale; produse
igienice de uz medical; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni;
dezinfectante.
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(210) 047742
(220) 2021.03.19
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD
Str. George Meniuc nr. 58,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice, medicale; produse
igienice de uz medical; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi
animale; plasturi, materiale pentru pansamente; dezinfectante.

(210) 047748
(220) 2021.03.23
(730) GMP LTD, GE
V. Ponichala №65, Tbilisi 0165, Georgia
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 047750
(220) 2021.03.23
(730) ECOWOODBAG S.R.L., MD
Str. Octavian Goga nr. 25, ap. 4,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2021)
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;

MD -BOPI 7/2021
(210) 047766
(220) 2021.04.01
(730) SÎRBU Ludmila, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

(210) 047757
(220) 2021.03.25
(730) Advanta Holdings BV Company organized
under the laws of Netherlands, NL
Tankhoofd 10, Vondelingenplaat 3196KE
Rotterdam, Olanda
(540)

(511) NCL(11-2021)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun;

(511) NCL(11-2021)
31 - hibrizi de boabe de sorg.

(210) 047763
(220) 2021.03.25
(730) Eurodrug Laboratories B.V., NL
Regulusweg 11, 8th floor, 2516 AC, The
Hague, Olanda
(540)

35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

(210) 047767
(220) 2021.03.25
(730) CONSILIUL RAIONAL CAHUL, MD
Str. Piaţa Independenţei nr. 2,
MD-3900, Cahul, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; creme cosmetice; creme nemedicinale
pentru tratamentul şi îngrijirea pielii;
05 - preparate farmaceutice; unguente medicamentoase pentru dermatita de scutec şi creme
farmaceutice pentru tratamentul dermatitei;
10 - aparate şi instrumente medicale; aparate şi
instrumente medicale pentru tratamentul
pielii.
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(591) Culori revendicate: roşu, oliv-deschis, olivînchis, negru, alb.
(511) NCL(11-2021)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

lor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 05.03.11; 05.03.20;
05.05.23; 05.13.25; 19.07.02;
19.07.20; 19.08.05.

05.05.01;
19.07.10;

(210) 047775
(220) 2021.03.30
(730) PHARM SUCCES S.R.L., MD
Str. Nicolae Testemiţanu nr. 17/6, ap.132,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 05.05.16; 05.05.20;
09.01.09; 09.01.16; 25.01.13;
27.03.11; 27.05.10; 29.01.14.

05.05.21;
26.11.07;

(210) 047768
(220) 2021.03.26
(730) AXENTI Cătălina-Francesca, MD
Str. Renaşterii nr. 50, MD-4839,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe,
gri de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2021)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2021)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
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30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-

MĂRCI
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 05.01.05; 05.01.16; 05.03.13;
05.03.15; 26.01.15; 27.05.17; 29.01.13.

(210) 047776
(220) 2021.03.30
(730) JAVGURVIN GRUP S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 111, MD-4120,
Ialpujeni, Cimişlia, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 7/2021
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.
(531) CFE(8) 27.05.10.

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

(210) 047779
(220) 2021.03.31
(730) OXVICOM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Florilor nr. 8/3, ap. 69,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 047778
(220) 2021.03.31
(730) OXVICOM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Florilor nr. 8/3, ap. 69,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

(511) NCL(11-2021)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul

35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
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şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.
(531) CFE(8) 27.05.02; 27.05.24.

TRADEMARKS
albastru-închis,
albastru-deschis,
violetînchis, violet-deschis, negru, alb.
(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 01.01.03; 01.01.10; 03.02.01;
03.02.24; 03.02.26; 27.05.08; 29.01.15.

(210) 047827
(220) 2021.04.06
(730) Lawand General Trading FZE., AE
JAFZA VIEW - LOB 19 - 2603, JEBEL ALI,
P.O. Box: 113518, Dubai, Emiratele Arabe
Unite
(540)

(210) 047808
(220) 2021.04.02
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
(540)

(511) NCL(11-2021)
12 - automobile, părţi şi accesorii pentru produsele sus-menţionate.

(210) 047824
(220) 2021.04.05
(730) JUCAMOL S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 21/4, of. 120,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „JUCĂRII”, „md”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu-închis, roşu-deschis,
oranj-închis, oranj-deschis, galben-închis,
galben-deschis, verde-închis, verde-deschis,
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „HOOKAH”, „SHISHA TOBACCO”,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2021)
34 - tutun pentru narghilea.
(531) CFE(8) 10.01.10;
27.05.10; 27.05.11.

10.01.12;

10.01.25;

(210) 047828
(220) 2021.04.06
(730) NEW TONE S.R.L., MD
Str-la Teatrului nr. 5, of. 3,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(591) Culori revendicate: azuriu, gri.
(511) NCL(11-2021)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor;
aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
36 - servicii financiare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 02.01.23; 02.03.23; 26.03.05;
26.03.06; 26.07.03; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 047842
(220) 2021.04.09
(730) GLADCOV Serghei, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 2E, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 7/2021
(511) NCL(11-2021)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 25.03.03;
25.03.15; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.02.

(210) 047865
(220) 2021.04.07
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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(210) 047866
(220) 2021.04.08
(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: „Podgoriile”.
(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047867
(220) 2021.04.08
(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: „Vinăria”.
(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047868
(220) 2021.04.08
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

100

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „Valley”.
(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047869
(220) 2021.04.08
(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: „Wines”.
(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047870
(220) 2021.04.08
(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: „Chateau”.
(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

MĂRCI
(210) 047871
(220) 2021.04.08
(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: „Estate”.
(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047872
(220) 2021.04.08
(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: „Casa”.
(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047873
(220) 2021.04.08
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „Crama”.
(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047874
(220) 2021.04.09
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047875
(220) 2021.04.09
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047877
(220) 2021.04.09
(730) GREEN SHOP S.R.L., MD
Str. Ginta Latină nr. 23, ap. 67,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

101

MD - BOPI 7/2021
(540)

(511) NCL(11-2021)
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

(210) 047895
(220) 2021.04.13
(730) POPOVICI Maxim, MD
Str. Gh. Asachi nr. 71/7, ap. 19,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 05.03.14; 05.07.24; 18.01.01; 18.01.19;
18.01.23; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.10.

(210) 047890
(220) 2021.04.13
(730) MOGO LOANS S.R.L., organizaţie de creditare nebancară, MD
Bd. Cuza Vodă nr. 20/A,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde-închis.
(511) NCL(11-2021)
36 - servicii financiare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare.

(511) NCL(11-2021)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

(210) 047896
(220) 2021.04.13
(730) POPOVICI Maxim, MD
Str. Gh. Asachi nr. 71/7, ap. 19,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 03.07.17; 03.07.19; 27.05.08; 29.01.04.

(210) 047891
(220) 2021.04.05
(730) MOLEA Corneliu, MD
Str. Dumitru Caraciobanu nr. 10,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(11-2021)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;

MĂRCI
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28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 27.05.10.

(210) 047899
(220) 2021.04.13
(730) CHISTOL Ion, MD
MD-4128, Satul Nou, Cimişlia, Republica
Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: turcoaz, alb, albastruînchis.
(511) NCL(11-2021)
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 24.17.04; 26.03.05;
27.05.10; 27.05.15; 29.01.13.

26.03.06;

riale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 047901
(220) 2021.04.14
(730) MIHĂILĂ Ion, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 15, MD-2091,
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 047903
(220) 2021.04.14
(730) CEBAN Tudor, MD
Str. Gheorghe Asachi nr. 30, ap. 4,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 047900
(220) 2021.04.14
(730) MIHĂILĂ Ion, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 15, MD-2091,
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-

(511) NCL(11-2021)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 27.05.10.
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(210) 047904
(220) 2021.04.06
(730) SÎRBU Anatolie, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047905
(220) 2021.04.08
(730) MOLDRETAIL GROUP S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „bun”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: galben, albastru-deschis,
roşu, verde.
(511) NCL(11-2021)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
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39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 01.15.15; 05.07.23;
08.01.01; 08.01.04; 08.03.01;
27.05.17; 29.01.14.

05.09.23;
19.07.01;

(210) 047906
(220) 2021.04.08
(730) MOLDRETAIL GROUP S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „MARKET”, „bun”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2021)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-

MĂRCI

MD -BOPI 7/2021

vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;

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

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

35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;

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

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 01.15.15; 05.07.23; 05.09.23; 08.01.01;
08.01.04; 08.03.01; 19.07.01; 27.05.17.

(210) 047907
(220) 2021.04.12
(730) CALINA LTD S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;

(210) 047908
(220) 2021.04.12
(730) CALINA LTD S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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(210) 047909
(220) 2021.04.12
(730) CALINA LTD S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2021)
12 - vehicule de locomoţie terestră, aeriană, navală şi pe calea ferată; maşini; automobile;
autorulote; vehicule electrice; motoare pentru
automobile; motoare pentru vehicule terestre; cutii de viteze pentru vehicule terestre;
caroserii pentru automobile; şasiuri pentru
automobile; roţi de automobile; pneuri pentru
autovehicule; tapiţerii pentru vehicule;
airbaguri (dispozitive de protecţie pentru automobile); paraşocuri pentru automobile; roţi
libere pentru vehicule terestre; ambreiaje
pentru vehicule terestre; frâne pentru vehicule; capote de motoare pentru vehicule; parbrize; retrovizoare; amortizoare pentru automobile; portiere de vehicule; hamuri de siguranţă pentru scaune de vehicule; volane pentru vehicule; geamuri de vehicule; huse pentru roata de rezervă; maşini fără conducător
(maşini autonome); scări pentru vehicule;
parasolare (storuri) pentru automobile;
35 - agenţii de import-export; promovarea vânzărilor pentru terţi; servicii de aprovizionare
pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi); marketing; publicitate;
furnizarea unei pieţe on-line pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii; consultanţă în managementul şi organizarea afacerilor; prezentarea produselor prin toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul;
37 - staţii de service (alimentare cu carburant şi
întreţinere); întreţinerea şi reparaţia vehiculelor cu motor; întreţinerea automobilelor; tratamente preventive contra ruginii, pentru
vehicule; servicii de depanare pentru vehicule; gresarea vehiculelor; curăţarea vehiculelor; spălarea vehiculelor; şlefuirea vehiculelor; lucrări de lăcuire; instalare, întreţinere şi
reparaţii de maşinărie; tratamente contra
ruginii; reşaparea pneurilor; reparaţia pneurilor; echilibrare anvelope.
(531) CFE(8) 27.05.03.

(210) 047910
(220) 2021.04.12
(730) Great Wall Motor Company Limited, CN
2266 Chaoyang South Street, Baoding,
Hebei 071000, China
(540)
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(210) 047911
(220) 2021.04.13
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD
Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD -BOPI 7/2021
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);

(540)

35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(591) Culori revendicate: alb, cafeniu-închis, cafeniu-deschis.
(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 02.01.01;
27.05.09; 29.01.13.

02.01.11;

(210) 047914
(220) 2021.04.13
(730) TRAMPOLINE CO. S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 67/1, of. 80,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

09.07.11;

(210) 047912
(220) 2021.04.13
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(11-2021)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
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sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;

TRADEMARKS
(540)

35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; 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, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.
(531) CFE(8) 26.13.01; 27.05.10; 29.01.13.

(210) 047917
(220) 2021.04.15
(730) Chery Automobile Co., Ltd., CN
No 8, Changchun Road, Economic and
Technological Development Zone, Wuhu,
Anhui Province, 241009, China
(540)

(511) NCL(11-2021)
37 - întreţinere şi reparaţii de vehicule; spălarea
vehiculelor; staţii de service (alimentare cu
carburant şi întreţinere); instalare şi reparaţii
pentru instalaţii de încălzire; reşaparea pneurilor; instalare, întreţinere şi reparaţii de maşinărie; recondiţionarea motoarelor uzate sau
parţial distruse; recondiţionarea utilajelor
uzate sau parţial distruse; instalarea şi repararea aparatelor de aer condiţionat.
(531) CFE(8) 27.05.17.

(511) NCL(11-2021)
12 - maşini; mecanisme de propulsie pentru vehicule terestre; vehicule electrice; bandaje de
roţi pentru vehicule; motociclete; angrenaje
pentru vehicule terestre; autocare; camioane;
garnituri de tramvaie; autorulote; cutii de
viteze pentru vehiculele terestre; roţi de vehicule;
37 - întreţinere şi reparaţii de vehicule; spălarea
vehiculelor; staţii de service (alimentare cu
carburant şi întreţinere); instalare şi reparaţii
pentru instalaţii de încălzire; reşaparea pneurilor; instalare, întreţinere şi reparaţii de maşinărie; recondiţionarea motoarelor uzate sau
parţial distruse; recondiţionarea utilajelor
uzate sau parţial distruse; instalarea şi repararea aparatelor de aer condiţionat.
(531) CFE(8) 27.05.17.

(210) 047919
(220) 2021.04.15
(730) TABUNCIC Simona, MD
Str. Burebista nr. 68, bloc 1, ap. 30,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.

(210) 047918
(220) 2021.04.15
(730) Chery Automobile Co., Ltd., CN
No 8, Changchun Road, Economic and
Technological Development Zone, Wuhu,
Anhui Province, 241009, China
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(210) 047921
(220) 2021.04.15
(730) Swiss Pharma International AG, CH
Lindenstrasse 22, 8008 Zürich, Elveţia

MĂRCI

MD -BOPI 7/2021
(511) NCL(11-2021)
36 - servicii financiare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare.

(540)

(210) 047924
(220) 2021.04.16
(730) MOLDOVA-AGROINDBANK S.A., bancă
comercială, MD
Str. Constantin Tănase nr. 9/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde de diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, roz de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice şi medicale; produse
igienice de uz medical; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical; suplimente dietetice
pentru oameni.
(531) CFE(8) 25.01.19; 25.05.25;
26.04.09; 26.04.18; 26.11.06;
29.01.15.

25.12.03;
27.05.17;

(210) 047923
(220) 2021.04.16
(730) MOLDOVA-AGROINDBANK S.A., bancă
comercială, MD
Str. Constantin Tănase nr. 9/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
36 - servicii financiare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare.

(210) 047925
(220) 2021.04.16
(730) MOLDOVA-AGROINDBANK S.A., bancă
comercială, MD
Str. Constantin Tănase nr. 9/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
36 - servicii financiare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare.
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(210) 047926
(220) 2021.04.16
(730) MOLDOVA-AGROINDBANK S.A., bancă
comercială, MD
Str. Constantin Tănase nr. 9/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
36 - servicii financiare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare.

(210) 047927
(220) 2021.04.16
(730) MOLDOVA-AGROINDBANK S.A., bancă
comercială, MD
Str. Constantin Tănase nr. 9/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: alb, verde.
(511) NCL(11-2021)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar; preparate alimentare pentru copii din
brânză, caş, brânză mărunţită, brânză moale
albă; deserturi din produse lactate pentru
copii cu ciocolată, cacao, cu adaos de nuci,
alune, migdale, fructe uscate, fructe proaspete; brânzică pentru copii cu diferite adaosuri;
30 - cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea; orez,
paste făinoase şi tăieţei; tapioca şi sago;
faină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie pentru copii; deserturi pentru copii preparate din făină, zahăr,
unt, grăsimi, ouă şi ingrediente; produse de
cofetărie congelate; prăjituri cu biscuiţi pentru
copii cu cacao, ciocolată, unt, miere, napolitane, caramele; croissante pentru copii cu
caramel, cremă de ciocolată şi alte umpluturi;
băuturi pentru copii pe bază de ceaiuri;
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
carbogazoase; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor; băuturi răcoritoare pentru copii din legume şi fructe ecologice; sucuri de legume; sucuri de fructe şi de
legume ecologice; băuturi pentru copii ce
conţin fermenţi lactaţi; cvas de pâine, citrice,
fructe uscate şi de cereale.
(531) CFE(8) 27.05.02; 29.01.12.

(511) NCL(11-2021)
36 - servicii financiare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare.

(210) 047928
(220) 2021.04.09
(730) SIDAL GRUP S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 5, ap.(of.) 173,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 047929
(220) 2021.04.09
(730) SIDAL GRUP S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 5, ap.(of.) 173,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 7/2021
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.

(591) Culori revendicate: alb, verde, roşu.
(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; comercializarea produselor alimentare şi
a băuturilor răcoritoare; comercializarea preparatelor alimentare şi a produselor de patiserie şi cofetărie pentru copii; comercializarea băuturilor răcoritoare pentru copii, inclusiv a diferitor sucuri de fructe şi legume; vânzări cu amănuntul şi angro; operaţii de export-import; servicii de comercializare pentru
terţi prestate de magazine specializate, supermarketuri, hipermarketuri.

(210) 047934
(220) 2021.04.16
(730) „Kakhetian Traditional Winemaking” LTD,
GE
City Tbilisi, vake-saburtalo district, Sulkhan
Tsintsadze str. No12, Floor 3, Nonresidential Space N3- 6, Georgia
(540)

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.10; 29.01.13.

(210) 047933
(220) 2021.04.15
(730) CS ART GRUP S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 75/8/2, ap. 17,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;

(511) NCL(11-2021)
33 - vin, băuturi spirtoase.
(531) CFE(8) 06.01.02; 06.01.04; 07.01.01;
07.01.03; 07.01.23; 07.01.24; 27.05.01.

(210) 047935
(220) 2021.04.16
(730) „Kakhetian Traditional Winemaking” LTD,
GE
City Tbilisi, vake-saburtalo district, Sulkhan
Tsintsadze str. No12, Floor 3, Nonresidential Space N3- 6, Georgia
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(540)

TRADEMARKS
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
44 - servicii de agricultură.
(531) CFE(8) 05.05.04; 05.07.02; 05.07.03;
06.19.01; 06.19.09; 27.01.12; 27.05.15.

(511) NCL(11-2021)
33 - vin, băuturi spirtoase.

(210) 047938
(220) 2021.04.15
(730) Global Trading GmbH, DE
Baerler Str. 100, 47441 Moers, Germania
(540)

(531) CFE(8) 06.01.02; 06.01.04; 07.01.01; 07.01.03;
07.01.23; 07.01.24; 27.05.01; 28.05.00.

(210) 047937
(220) 2021.04.15
(730) GLOBAL
FARMING
INTERNATIONAL
S.R.L., MD
MD-5233, Ţarigrad, Drochia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
01 - produse chimice pentru utilizare în agricultură; îngrăşăminte, fertilizanţi;
31 - produse agricole, cereale şi seminţe crude şi
neprelucrate; seminţe pentru plantare; hrană
şi băuturi pentru animale;
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(511) NCL(11-2021)
34 - foiţe absorbante pentru pipe de tutun; scrumiere; carnete de hârtie pentru ţigarete; tutun de
mestecat ; tabachere pentru ţigări de foi; foarfeci pentru ţigări de foi; portţigarete pentru
ţigări de foi; capete de ţigarete; tabachere
pentru ţigarete; portţigarete pentru ţigarete;
foiţe pentru ţigarete; ţigarete; ţigarete conţinând înlocuitori de tutun, cu excepţia celor
pentru uz medical; cigarillos (tip de trabuc de
dimensiuni reduse); ţigări de foi; cremene;
doze de gaz pentru brichete; cutii cu umiditate
constantă pentru păstrarea ţigărilor de foi;
brichete pentru fumători; cutii de chibrituri;
suporturi pentru chibrituri; chibrituri; capete
pentru portţigarete; dispozitive de curăţat pipe
de tutun; suporturi pentru pipe de tutun; tutun
de prizat; tabachere pentru tutun de prizat;
scuipători pentru consumatorii de tutun; muştiucuri din chihlimbar pentru trabucuri şi suporturi de trabucuri; recipiente de tutun; pipe;
punguţe de tutun; articole pentru uz cu tutun;
produse din tutun; tutun; înlocuitori de tutun;
piese şi accesorii pentru toate produsele susmenţionate incluse în această clasă.
(531) CFE(8) 03.04.13; 03.04.14;
05.01.16; 05.01.19; 05.01.21;
26.13.25; 27.05.24.

03.04.24;
26.04.18;

MĂRCI
(210) 047939
(220) 2021.04.16
(730) CEBOTARI Sergiu, MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3 A, ap. 49,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;

MD -BOPI 7/2021
(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 047944
(220) 2021.04.13
(730) VERIORG S.R.L., MD
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.

(210) 047940
(220) 2021.04.06
(730) BEZER Iurie, MD
Str. Ghidighici nr. 3/14,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 047943
(220) 2021.04.20
(730) VERIORG S.R.L., MD
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: maro de diferite nuanţe,
negru.
(511) NCL(11-2021)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 11.03.01; 11.03.08;
19.07.06; 19.07.07; 19.07.25;
19.09.02; 29.01.12.

11.03.25;
19.09.01;
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(210) 047945
(220) 2021.04.14
(730) PEMA-FAMILIA S.R.L., MD
Str. Gh. Posadov nr. 53, MD-3721,
Lozova, Străşeni, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; administrare de afaceri; organizarea afacerilor comerciale; vânzarea cu amănuntul şi on-line referitoare la îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului, genţi, poşete, piele sau imitaţie
de piele, piei de animale, cufere şi geamantane, umbrele şi parasolare, bastoane, bice,
harnaşamente şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale.
(531) CFE(8) 27.05.11.

(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;

(210) 047947
(220) 2021.04.19
(730) QUBO COMMUNICATIONS S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 184, ap. (of.) 157,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 05.09.15;
24.17.02; 27.05.10.

05.09.21;

05.09.23;

(210) 047946
(220) 2021.04.17
(730) OVS S.p.A, IT
Via Terraglio 17 30174 Venezia (VE), Italia
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „COMMUNICATIONS”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori
revendicate:
albastru
(CMYK
100/50/0/0), negru (CMYK 0/0/0/90).
(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

(511) NCL(11-2021)
18 - poşete; genţi; piele sau imitaţie de piele; piei
de animale; articole de voiaj şi genţi de transport universale; umbrele şi parasolare; bastoane; bice, harnaşamente şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
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42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.
(531) CFE(8) 26.07.03;
27.05.10; 29.01.12.

26.07.05;

27.05.08;

MĂRCI
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(210) 047948
(220) 2021.04.19
(730) SUPPORT & CLEANING S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 184, ap.(of.) 157,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru (CMYK 0/0/0/80),
oranj (CMYK 0/60/100/0).
(511) NCL(11-2021)
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 03.13.04;
27.05.10; 29.01.12.

03.13.24;

03.13.25;

(210) 047953
(220) 2021.04.19
(730) SUSHI MASTER Public Company Limited,
CY
Ilia Venezi, 2A, Athienitis Strovolos Park, 1-st
floor, flat / office 102, Strovolos, 2042, Nicosia, Cipru
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);

35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 02.01.04; 02.01.08;
08.05.01; 08.05.15; 08.05.25;
26.01.14; 27.05.01; 29.01.13.

02.01.16;
08.07.25;

(210) 047955
(220) 2021.04.16
(730) CALINA LTD S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.
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(210) 047956
(220) 2021.04.16
(730) CALINA LTD S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 047957
(220) 2021.04.19
(730) APOSTU Denis, MD
Bd. Mircea cel Batrîn nr. 38, bloc 2, ap. 15,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „Beer Shop”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 05.11.15;
27.05.10; 27.05.24.

26.04.15;

26.04.18;

(210) 047958
(220) 2021.04.20
(730) ZACAREAN Romeo, MD
Str. V. Cupcea nr. 10,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2021)
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 11.03.08; 11.03.18; 11.03.25; 19.09.01;
19.09.02; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.09.

(210) 047959
(220) 2021.04.20
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

(210) 047960
(220) 2021.04.20
(730) STAVER Ruslan, MD
Str. Fierarilor nr. 8,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 7/2021
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb.
(511) NCL(11-2021)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 24.01.15; 26.04.16; 26.04.18;
27.05.19; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 047966
(220) 2021.04.20
(730) SPECCHIASOL S.R.L., IT
Via Bruno Rizzi, 1/3, 37012 BUSSOLENGO
(VR), Italia
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice, de uz veterinar şi produse igienice de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 047967
(220) 2021.04.20
(730) SPECCHIASOL S.R.L., IT
Via Bruno Rizzi, 1/3, 37012 BUSSOLENGO
(VR), Italia
(540)

(511) NCL(11-2021)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedicale; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale
pentru păr; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor;
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05 - produse farmaceutice şi igienice de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 047969
(220) 2021.04.21
(730) Compagnie
Financiere
et
de
Participations Roullier, FR
27 avenue Franklin Roosevelt, 35400 SAINT-MALO, Franţa
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
(531) CFE(8) 24.15.01; 24.15.07; 24.15.13; 27.05.08.

(210) 047971
(220) 2021.04.22
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(511) NCL(11-2021)
01 - produse minerale şi/sau organice pentru
utilizare în industrie, agricultură, horticultură
şi silvicultură; fertilizanţi şi agenţi pentru îmbunătăţirea solului; stimulante ale apărării
naturale a plantelor; biostimulante.

(210) 047970
(220) 2021.04.21
(730) NEMŢAN Andrei, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 17/12, MD-2081,
Bubuieci, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(210) 047972
(220) 2021.04.22
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

MĂRCI
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(210) 047973
(220) 2021.04.22
(730) ABESFIN S.R.L., organizaţie de creditare
nebancară, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 1A,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
36 - servicii financiare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 02.09.04;
27.03.02; 27.05.08.

04.05.02;

04.05.21;

(210) 047974
(220) 2021.04.20
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 047975
(220) 2021.04.20
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 26.01.02; 26.01.18;
27.01.07; 27.05.09; 27.05.10.

26.02.03;

(210) 047976
(220) 2021.04.21
(730) G.M.-COM S.R.L., MD
Str. Vârnav Constantin nr. 24, ap. 15,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 26.01.02;
27.05.09; 27.05.10.

26.02.03;

27.01.07;

(511) NCL(11-2021)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
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produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);

(511) NCL(11-2021)
32 - bere.

(210) 047979
(220) 2021.04.22
(730) STAJILOVA Ina, MD
Str. Komsomolskaia nr. 43,
MD-4501, Dubăsari, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 03.04.11;
26.04.18; 27.05.10.

03.04.28;

05.03.13;

(210) 047977
(220) 2021.04.21
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);

(511) NCL(11-2021)
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.

(210) 047980
(220) 2021.04.22
(730) Posco International Corporation, KR
134, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Republica Coreea
(540)

35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

(210) 047978
(220) 2021.04.22
(730) MOHAN MEAKIN LIMITED, IN
Solan Brewery P.O. No. 173 214, Shimla
Hills, Himachal Pradesh, India
(540)
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(511) NCL(11-2021)
07 - maşini pentru spălat vesela; aspiratoare;
11 - cuptoare cu microunde; cuptoare electrice;
cuptoare cu gaz; plăci de gătit electrice; plite
cu gaz; hote de extracţie pentru aragazuri;
aparate de climatizare; încălzitoare de apă;
purificatoare de aer; maşini de uscat haine.

MĂRCI

MD -BOPI 7/2021

(531) CFE(8) 01.15.09; 03.09.18; 05.05.19;
05.05.20; 07.05.15; 26.01.12; 26.01.16;
26.01.24; 26.02.05; 26.11.12; 26.13.25.

(210) 047981
(220) 2021.04.22
(730) PERCIUN Alexandr, MD
Str. Zarecinaia nr. 18, MD-6501,
Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 26.03.23; 26.07.03; 26.13.25;
27.05.19; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.12.

(511) NCL(11-2021)
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 03.06.01;
27.05.08.

03.06.03;

(591) Culori revendicate: albastru, alb.
(511) NCL(11-2021)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar.

(210) 047983
(220) 2021.04.20
(730) „Kakhetian Traditional Winemaking” LTD,
GE
City Tbilisi, vake-saburtalo district, Sulkhan
Tsintsadze str. No12, Floor 3, Nonresidential Space N3- 6, Georgia
(540)

27.05.03;

(210) 047982
(220) 2021.04.19
(730) GAVRILIŢA Valeriu, MD
Str. Bojole nr. 33, ap. 43,
MD-4402, Călăraşi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice.
(531) CFE(8) 05.13.25; 25.01.25;
26.04.18; 27.05.17; 27.05.21.

26.04.15;

(210) 047984
(220) 2021.04.21
(730) GORIN Vladimir, MD
MD-5121, Elizavetovca, Donduşeni, Republica Moldova
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MD - BOPI 7/2021
(540)

TRADEMARKS
exclusiv: „GLOBAL”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(11-2021)
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
(531) CFE(8) 26.11.08; 27.05.19; 27.05.22; 27.05.24.

(511) NCL(11-2021)
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

(210) 047986
(220) 2021.04.22
(730) PINCEVSCHII Eduard, MD
Str. Pictor Ion Jumati nr. 6,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.06; 02.03.16; 02.03.23;
26.01.14; 26.04.18; 26.13.01; 27.05.24.

(210) 047985
(220) 2021.04.22
(730) STAJILOVA Ina, MD
Str. Komsomolskaia nr. 43,
MD-4501, Dubăsari, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
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43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

MĂRCI
(210) 047987
(220) 2021.04.22
(730) PROPAC S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 78, bloc 1,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 7/2021
(511) NCL(11-2021)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edificare şi construcţii;
construcţii transportabile metalice; cabluri şi
fire metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transport; seifuri;
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare;

(511) NCL(11-2021)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate; materiale plastice şi răşini extrudate destinate utilizării în producţie; materiale
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice.
(531) CFE(8) 20.05.25; 26.11.12; 26.13.25;
27.03.15; 27.05.17; 27.05.21.

(210) 047988
(220) 2021.04.22
(730) VITASANMAX S.R.L., MD
Str. Mihai Viteazul nr. 21, bloc 1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate; materiale plastice şi răşini extrudate destinate utilizării în producţie; materiale
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 26.04.17; 26.04.18;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.11.

27.05.09;
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MD - BOPI 7/2021
(210) 047990
(220) 2021.04.23
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
(210) 047995
(220) 2021.04.26
(730) JOINT-STOCK COMPANY «YUZHMORRYBFLOT», RU
16 Zavodskaya Str., Livadiya Sub-District,
Nakhodka, Primorskiy Kray, 692954, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice.

(210) 047994
(220) 2021.04.26
(730) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., KR
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republica Coreea
(540)

(511) NCL(11-2021)
12 - pneuri pentru automobile; pneuri pentru vehicule pe două roţi; carcase pentru pneuri;
huse pentru pneuri; pneuri pentru motociclete; petice adezive de cauciuc pentru repararea camerelor de aer; camere de aer pentru
vehicule pe două roţi; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru pneuri;
camere de aer pentru roţi de vehicule; camere pentru pneuri pentru roţi de vehicule; plase de portbagaje pentru vehicule; pneuri
(anvelope); truse pentru repararea camerelor
de aer; jante de roţi pentru vehicule; huse de
şei pentru biciclete; huse de şei pentru motociclete; centuri de siguranţă pentru scaune
de vehicule; saboţi de frână pentru vehicule;
amortizoare pentru vehicule; portschiuri pentru automobile; crampoane pentru pneuri;
cuie pentru pneuri; bandaje de roţi pentru
vehicule; pneuri solide pentru roţi de vehicule; benzi de rulare pentru reşaparea pneurilor; şenile pentru vehicule (de tip benzi de
şenilă); şenile pentru vehicule (de tip tractor);
cauciucuri fără cameră pentru vehicule pe
două roţi; cauciucuri fără cameră pentru motociclete; valve de bandaje pentru vehicule;
anvelope pentru vehicule.
(531) CFE(8) 27.05.17.
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(591) Culori revendicate: alb, negru, maro-deschis.
(511) NCL(11-2021)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 18.03.02; 18.03.23;
26.11.02; 27.05.11; 29.01.13.

24.09.09;

(210) 047996
(220) 2021.04.26
(730) JOINT-STOCK COMPANY «YUZHMORRYBFLOT», RU
16 Zavodskaya Str., Livadiya Sub-District,
Nakhodka, Primorskiy Kray, 692954, Federaţia Rusă
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, maro-deschis.
(511) NCL(11-2021)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;

MĂRCI
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

MD -BOPI 7/2021
(540)

(531) CFE(8) 18.03.02; 18.03.23; 24.09.09;
26.11.02; 27.05.11; 28.05.00; 29.01.13.

(210) 047997
(220) 2021.04.19
(730) REALCHIMIE & CC S.R.L., MD
Str. Lisabona nr. 2/2, ap.(of.) 10,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 048000
(220) 2021.04.26
(730) BOGHEANU Valeriu, MD
MD-3615, Bumbata, Ungheni, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) NCL(11-2021)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.

(210) 048007
(220) 2021.04.26
(730) TARAN Dumitru, MD
Str. Burebista nr. 7/1,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova

(531) CFE(8) 17.05.01; 17.05.05; 17.05.17;
18.01.21; 26.11.08; 26.11.12; 27.05.11.
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MD - BOPI 7/2021
(210) 048008
(220) 2021.04.26
(730) TARAN Dumitru, MD
Str. Independenţei nr. 42,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 15.07.04; 15.07.19;
17.05.05; 17.05.17; 18.01.21;
27.05.08.

17.05.01;
27.03.15;

(210) 048009
(220) 2021.04.26
(730) KIA CORPORATION, KR
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797,
Republica Coreea
(540)

(511) NCL(11-2021)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
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(511) NCL(11-2021)
37 - instalarea, întreţinerea şi reparaţia bateriilor
şi acumulatoarelor; reîncărcarea bateriilor şi
acumulatoarelor; încărcarea bateriilor de
vehicule; spălarea rufelor; dezinfectarea vehiculelor; alimentare cu hidrogen gazos pentru vehicule; întreţinerea instalaţiilor electrice;
servicii de gestiune a bateriilor; reparaţia
sistemelor de frânare pentru vehicule; închirierea echipamentelor de curăţat.
(531) CFE(8) 26.03.23; 26.07.15;
26.13.25; 27.05.17; 27.05.19.

26.11.13;

(210) 048010
(220) 2021.04.27
(730) RIDICOM-PRIM S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 1, MD-6203,
Biruinţa, Sîngerei, Republica Moldova

MĂRCI

MD -BOPI 7/2021
(210) 048012
(220) 2021.04.27
(730) Ty Inc., US
280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois
60559, Statele Unite ale Americii
(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „HONEY”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: cărămiziu, verde-închis,
auriu.
(511) NCL(11-2021)
30 - miere;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 03.13.04; 03.13.05;
26.04.03; 26.05.04; 26.05.15;
29.01.13.

03.13.24;
27.05.10;

(210) 048011
(220) 2021.04.27
(730) Ty Inc., US
280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois
60559, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(11-2021)
28 - jucării de pluş; jucării de pluş umplute; jucării
moi din pluş.
(531) CFE(8) 02.09.01; 02.09.04; 04.05.02; 04.05.21;
27.03.02; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.12.

(210) 048013
(220) 2021.04.27
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2021)
28 - jucării de pluş; jucării de pluş umplute; jucării
moi din pluş.
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TRADEMARKS

(511) NCL(11-2021)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; deodorante şi antiperspirante de uz personal; preparate pentru îngrijirea corpului şi mâinilor, inclusiv şampoane pentru corp, loţiuni de corp,
gel de baie şi de duş, spumă de baie, sprayuri pentru corp.
(531) CFE(8) 24.01.15;
26.03.06; 27.05.03.

24.01.20;

26.03.05;

(210) 048014
(220) 2021.04.09
(730) Kusum Healthcare Private Limited, IN
D-158A, Okhla Industrial Area, Phase I, New
Delhi – 110 020, India
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 048022
(220) 2021.04.29
(730) ASV GRUP CAPITAL S.R.L., MD
Şos. Hînceşti nr. 57 A, ap. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(11-2021)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru,
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.15; 29.01.13.

(210) 048023
(220) 2021.04.29
(730) Ajinomoto Co., Inc., JP
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japonia
(540)

(511) NCL(11-2021)
29 - supe; preparate pentru supe; preparate pentru pregătirea supelor cu tăiţei; supe cu tăiţei
instant;
30 - tăiţei instant; tăiţei prăjiţi.
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MĂRCI
(210) 048025
(220) 2021.04.29
(730) Ajinomoto Co., Inc., JP
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japonia
(540)

MD -BOPI 7/2021
(210) 048033
(220) 2021.05.04
(730) CORO WINERY S.R.L., MD
Str. Albişoara nr. 10, of. 39,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 25.12.03; 26.04.18; 27.05.17.

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, cafeniu,
bej, gri.
(511) NCL(11-2021)
29 - supe; preparate pentru supe; preparate pentru pregătirea supelor cu tăiţei; supe cu tăiţei
instant;

(210) 048034
(220) 2021.05.04
(730) CORO WINERY S.R.L., MD
Str. Albişoara nr. 10, of. 39,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

30 - tăiţei instant; tăiţei prăjiţi.
(531) CFE(8) 02.01.04; 02.01.11; 02.01.15;
02.01.23; 02.05.02; 02.05.04; 02.05.08;
11.01.01; 11.01.06; 11.01.25; 29.01.15.

(210) 048031
(220) 2021.05.04
(730) PUZUR Lilian, MD
Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „WINERY”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 25.01.09; 25.01.19;
26.04.18; 26.04.24; 27.05.17.

26.04.07;
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(210) 048035
(220) 2021.05.04
(730) CORO WINERY S.R.L., MD
Str. Albişoara nr. 10, of. 39,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „VIN”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 06.07.08; 06.19.01;
06.19.09; 06.19.16; 25.01.19;
26.04.18; 27.05.04; 27.05.17.

06.19.07;
26.04.15;

(210) 048037
(220) 2021.04.28
(730) ADD-PRODUCTION S.R.L., societate comercială, MD
Str. Dragomirna nr. 36,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb.
(511) NCL(11-2021)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
36 - servicii financiare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare;
38 - servicii de telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.
(531) CFE(8) 07.01.24; 07.03.02;
07.15.26; 14.01.02; 15.09.18;
27.03.15; 27.05.11; 29.01.13.

07.03.11;
27.01.05;

(210) 048038
(220) 2021.04.28
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2021)
03 - săpunuri; articole de parfumerie; uleiuri esenţiale; cosmetice; loţiuni pentru păr; produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; preparate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumuseţarea pielii, pielii capului şi a părului; preparate pentru fixarea părului; preparate pentru
nuanţarea, decolorarea, vopsirea şi colorarea părului.

(210) 048039
(220) 2021.04.28
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2021)
03 - loţiuni pentru păr; preparate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumuseţarea pielii, pielii
capului şi a părului; preparate pentru fixarea
părului; preparate pentru nuanţarea, decolorarea, vopsirea şi colorarea părului.

(210) 048041
(220) 2021.05.04
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 7/2021
(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 03.06.11; 08.01.19; 08.01.22;
25.07.07; 25.07.25; 26.13.01; 27.05.15.

(210) 048042
(220) 2021.05.04
(730) BOSNALIJEK,
Pharmaceutical
and
Chemical Industry, Joint Stock Company,
BA
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia Herţegovina
(540)

(511) NCL(11-2021)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 048043
(220) 2021.05.05
(730) BOTGROS Nicolae, MD
Str. Alecu Russo nr. 57, ap. 6,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
DAVIDESCU Vladimir, MD
Str. Barbu Lăutarul nr. 15,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 048047
(220) 2021.05.06
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 048045
(220) 2021.04.13
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD
Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 048046
(220) 2021.05.06
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
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(210) 048048
(220) 2021.05.06
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

MĂRCI
(210) 048049
(220) 2021.05.05
(730) Welldone Trade Corp., PA
Str. Ricardo Arias, Torre Advanced Building,
or. Panama, Panama
(540)

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

MD -BOPI 7/2021
(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).

(210) 048053
(220) 2021.05.06
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.11.

(210) 048050
(220) 2021.05.05
(730) Welldone Trade Corp., PA
Str. Ricardo Arias, Torre Advanced Building,
or. Panama, Panama
(540)

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).

(210) 048054
(220) 2021.05.06
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.11.

(210) 048052
(220) 2021.05.06
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
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vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).

(210) 048055
(220) 2021.05.06
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.

(210) 048056
(220) 2021.05.06
(730) Alex Melcovich BH SRL, RO
Ion Ionescu de la Brad nr. 33D, Piatra
Neamţ, România
(540)

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „COLA”, „CLASSIC”, „®”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2021)
32 - băuturi (preparate pentru fabricarea băuturilor); băuturi nealcoolice.
(531) CFE(8) 27.01.12; 27.05.03; 27.05.09.

(210) 048057
(220) 2021.05.07
(730) ROGOB S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Gloriei nr. 1/1, MD-4823,
Goianul Nou, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar.

(210) 048058
(220) 2021.05.07
(730) START CREDIT S.R.L., organizaţie de
creditare nebancară, MD
Bd. Constantin Negruzzi nr. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
36 - servicii financiare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 24.15.01; 24.15.15; 24.15.21;
25.07.04; 26.04.09; 26.07.15; 27.05.09.
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(210) 048059
(220) 2021.05.11
(730) Asociaţia Obştească „Triactiv-transparenţă publică, ambianţă de afaceri, societate civilă”, MD
Str. Gherghe Tudor nr. 2B,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 048061
(220) 2021.05.11
(730) Asociaţia Obştească „Triactiv-transparenţă publică, ambianţă de afaceri, societate civilă”, MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2021)
38 - servicii de telecomunicaţii.

(511) NCL(11-2021)
38 - servicii de telecomunicaţii.

(531) CFE(8) 21.03.21;
27.05.08; 28.05.00.

24.17.24;

27.03.15;

(210) 048060
(220) 2021.05.11
(730) VARO-INFORM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

03.01.16;

(210) 048064
(220) 2021.05.06
(730) Ellation, LLC, US
444 Bush Street, San Francisco, CA 94108,
Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „®”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, oranj.
(511) NCL(11-2021)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

(511) NCL(11-2021)
38 - servicii de telecomunicaţii.
(531) CFE(8) 01.15.21; 20.01.01;
20.05.13; 20.05.25; 26.04.04;
27.05.01.

(531) CFE(8) 01.15.05; 03.01.08;
03.01.24; 03.06.25; 27.05.10.

20.05.05;
26.04.09;

28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
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38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 01.07.19; 26.01.04; 26.02.05;
26.07.01; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 048066
(220) 2021.05.07
(730) Japan Tobacco Inc., JP
1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
(540)

(210) 048083
(220) 2021.04.22
(730) Posco International Corporation, KR
134, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul,
Republica Coreea
(540)

(511) NCL(11-2021)
07 - maşini pentru spălat vesela; aspiratoare;
11 - cuptoare cu microunde; cuptoare electrice;
cuptoare cu gaz; plăci de gătit electrice; plite
cu gaz; hote de extracţie pentru aragazuri;
aparate de climatizare; încălzitoare de apă;
purificatoare de aer; maşini de uscat haine.
(531) CFE(8) 27.01.05; 27.05.17.

(210) 048096
(220) 2021.05.11
(730) Sun Mark (Gulf) DMCC, AE
1502 Fortune Tower, Jumeirah Lake Towers,
Plot No C1, P O Box 233190, Sheikh Zayed
Road, Dubai, Emiratele Arabe Unite
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastru-închis, violet de diferite nuanţe, alb, gri de
diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2021)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun de rulat, tutun de
mestecat, snus cu tutun; ţigarete, ţigarete
electronice, ţigări de foi, cigarillos (tip de trabuc de dimensiuni reduse); tutun de prizat;
articole pentru fumători incluse în clasa 34;
foiţe pentru ţigarete, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(8) 01.03.02; 01.03.15;
03.02.13; 19.03.03; 19.03.24;
27.05.09; 29.01.15.
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01.15.09;
26.15.01;

(511) NCL(11-2021)
32 - băuturi nealcoolice, băuturi energizante, băuturi energizante aromatizate, băuturi răcoritoare, sucuri, băuturi pentru sportivi, ape
minerale şi gazoase, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; băuturi răcoritoare din
ghimbir.

(210) 048112
(220) 2021.05.14
(730) DARIE Marianna, MD
Str. Dacilor nr. 6, MD-2082,
Coloniţa, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
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(540)

(511) NCL(11-2021)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), provenite
din Republica Moldova.
(531) CFE(8) 06.07.07; 06.07.08; 06.19.01; 06.19.07;
06.19.16; 25.01.15; 26.04.09; 27.05.03.

(210) 048140
(220) 2021.05.18
(730) GOLIMP-ART S.R.L., MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42/6,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(11-2021)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale;
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
44 - servicii medicale; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni.
(531) CFE(8) 02.09.04; 02.09.12;
26.13.25; 27.05.10; 27.05.22.

26.11.12;

(210) 048119
(220) 2021.05.18
(730) PLATINUM WINES Sp. z o.o., PL
ul. Wołodyjowskiego 70/1, 02-724 Warszawa, Polonia
(540)

(511) NCL(11-2021)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmite-
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rea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
27 - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum
şi alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile;

138

TRADEMARKS
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou;
36 - servicii financiare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 26.01.03;
27.01.06; 27.05.08.

26.02.07;

26.02.19;

MĂRCI
(210) 048145
(220) 2021.05.17
(730) CHIRMICI Denis, MD
Str. Limbii Materne nr. 17,
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 7/2021
(540)

(511) NCL(11-2021)
32 - bere; băuturi nealcoolice;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 048281
(220) 2021.04.01
(730) Acţionernoe obşestvo „Petroşina”, RU
190020, Staro-Petergofskii periuloc, 24, corpus 4, lit. A. Sankt-Peterburg, Federaţia Rusă

(511) NCL(11-2021)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate; materiale plastice şi răşini extrudate destinate utilizării în producţie; materiale
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice;
35 - publicitate; managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou.
(531) CFE(8) 15.07.01; 15.07.21;
26.03.02; 26.07.03; 28.05.00.

26.01.10;
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

35070
2021.04.30
2030.02.06
045550
2020.02.06
LADY COUTURE S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 52, of. 25,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „LEASING Operational”,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: galben, portocaliu, alb,
negru.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 01.15.23;
05.05.20; 05.05.21;
15.01.13; 26.04.09; 27.05.10; 29.01.14.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „lingerie”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
24 - textile şi înlocuitori de textile, cu excepţia
ţesăturilor acoperite de motive desenate pentru broderie; lenjerie de uz casnic; draperii
din materiale textile sau plastice;

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

35073
2021.05.05
2030.06.16
046232
2020.06.16
ARBOMAX S.R.L., MD
Str. Dumitru Rîşcanu nr. 1 B, ap. 14,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.05.09.

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

(540)

140

35072
2021.05.04
2030.07.14
046360
2020.07.14
CATS AUTO S.R.L., MD
Str. Ialoveni nr. 94, ap. (of.) 33,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „SALAD”, „From Farm to
Table”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
31 - produse agricole, horticole şi forestiere brute
şi neprelucrate; cereale şi seminţe crude şi
neprelucrate; fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete; plante şi flori naturale;

MĂRCI
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare;
hrană şi băuturi pentru animale; malţ.

MD - BOPI 7/2021
(540)

(531) CFE(8) 05.03.13;
05.03.20; 26.01.15;
26.01.18; 27.03.11; 27.05.09; 27.05.24.

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

35074
2021.05.05
2030.07.24
046437
2020.07.24
ELIT-PAN S.R.L., MD
Şos. Chişinău-Tighina nr. 6, MD-2091,
Sângera, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2020)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
(531) CFE(8) 27.05.03; 27.05.17.

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

35079
2021.05.09
2030.08.18
046593
2020.08.18
BASM S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 76A,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „Bessarabian Honey”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
30 - miere.
(531) CFE(8) 01.17.11;
03.13.04; 03.13.05;
03.13.24; 26.05.04; 27.01.04; 27.05.01.

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

35078
2021.05.09
2030.07.27
046488
2020.07.27
SÎRBU Ludmila, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „A”, „TEHNO”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

141

MD - BOPI 7/2021

TRADEMARKS

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

falt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;

(531) CFE(8) 07.05.11;
26.04.04; 26.04.18;
27.03.15; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.12.

27 - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum
şi alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile;

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

35080
2021.05.10
2029.11.19
045181
2019.11.19
BĂŢ Serghei, MD
Str. Victoriei nr. 17A,
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova

(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(8) 07.15.05;
07.15.20;
21.01.15; 26.04.07; 27.05.08.

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

21.01.14;

35096
2021.05.16
2030.01.09
045377
2020.01.09
ECAR CONCEPT S.R.L., MD
Str. Nicolae Dimo nr. 23/3,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „tax return”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 24.15.01;
24.15.11;
26.01.12; 26.01.16; 27.05.01.

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

24.15.13;

35083
2021.05.12
2029.12.17
045312
2019.12.17
DUNDER Ivan, MD
Bd. Moscova nr. 7/3, ap. 39,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „WOOD”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; as-
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „e”, „ecar”, „RENT & SALE”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 14.01.10;
15.09.01; 15.09.10;
15.09.12; 26.04.04; 27.03.15; 27.05.10.

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

35106
2021.05.18
2030.02.25
045649
2020.02.25
DEPOFARM S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova

MĂRCI
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22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, Statele Unite ale Americii

(540)
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse medicale şi de uz veterinar; produse
igienice de uz medical; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru
oameni şi animale, cu excepţia preparatelor
cu vitamine, suplimentelor nutritive de uz
medical; plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.

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

35117
2021.05.19
2029.12.02
045241
2019.12.02
GROIAN Nicolae, MD
Str. Lev Tolstoi nr. 24, bloc 1, ap. 370,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul
exclusiv:
„TRADEMARK”,
„COLLECTION”.
(511) NCL(11-2020)
43 - servicii hoteliere în staţiuni turistice, servicii
hoteliere, servicii de cazare la moteluri şi
servicii de restaurante (servirea mesei); rezervare de locuri de cazare temporară pentru
terţi; servicii de ospitalitate, şi anume furnizarea de cazare, alimente şi băuturi; organizarea locurilor de cazare şi serviciilor de cazare
la hoteluri.

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

(540)

35128
2021.05.23
2028.10.12
043219
2018.10.12
BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2, ap. 207,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: auriu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată).

(531) CFE(8) 27.05.07; 29.01.02.

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

35121
2021.05.19
2030.04.27
045888
2020.04.27
TMH Worldwide, LLC, US

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

35130
2021.05.23
2030.06.01
046096
2020.06.01
ALFA DIAGNOSTICA S.R.L., MD
Str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 17,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
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de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „MED”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
44 - servicii medicale; servicii veterinare.
(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12.

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

35131
2021.05.23
2030.06.24
046259
2020.06.24
BILBA Iurie, MD
Str. Vladimir Korolenko nr. 6,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova

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

35134
2021.05.22
2030.02.26
045664
2020.02.26
OCEAN ŞULEN S.R.L., MD
Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. (of.) 121,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

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

(540)

35136
2021.05.24
2029.12.06
045261
2019.12.06
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE, UA
Vul. Vasylia Stusa, bud. 6, m. Zaporizhzhia,
69076, Ucraina

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „Ca La Sat”.
(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: cafeniu de diferite nuanţe,
alb.
(511) NCL(11-2019)

MĂRCI
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32 - cvas (băutură nealcoolică), esenţe pentru fabricarea cvasului, preparate pentru fabricarea
cvasului, prafuri pentru fabricarea cvasului.
(531) CFE(8) 01.15.05;
02.01.13;
03.07.07; 05.07.02; 07.01.13;
15.01.01; 19.07.22; 19.09.01;
27.05.09; 28.05.00; 29.01.07.

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

02.01.18;
07.01.20;
27.03.11;

35138
2021.05.27
2029.09.06
044822
2019.09.06
Stanworth Development Limited, GG
Kinsgway House, Havilland Street, St Peter
Port, Guernsey, GY1 2QE, Guernsey

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „CASINO”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
09 - programe de calculator şi software de calculator, inclusiv software de calculator descărcabil
de pe Internet; aplicaţii mobile pentru telefoane celulare, tablete şi alte dispozitive de mână; sisteme de calculator interactive, toate
referitoare la jocuri de noroc sau pariuri;

41 - servicii de amuzament şi divertisment referitoare la jocuri, jocuri de cărţi, jocuri de bingo,
jocuri de cazino şi pariuri sportive; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
servicii de pariuri, jocuri şi jocuri de noroc
on-line; servicii referitoare la jocuri de noroc
pentru operarea de bingo computerizat, reţele de bingo on-line, jocuri virtuale cu sloturi şi
alte jocuri instantanee de câştig; pariuri sportive, tombole şi servicii de pariuri sportive online; furnizarea jocurilor de cazino, inclusiv
jocuri de ruletă, jocuri de maşini cu sloturi,
jocuri de bingo, blackjack, keno, baccarat,
scratch cards, poker şi pariuri sportive; furnizarea jocurilor de poker care pot fi accesate
prin reţea de către utilizatorii reţelei; furnizarea jocurilor de cărţi cu mai mulţi jucători,
care pot fi accesate prin reţea de către utilizatorii reţelei; organizare, producţie şi prezentare de turnee, concursuri, jocuri şi evenimente; servicii de divertisment interactiv;
organizarea serviciilor de divertisment, amuzament, competiţii, jocuri, jocuri de noroc,
pariuri, jocuri de cărţi, pariuri sportive şi tombole, inclusiv furnizarea tuturor serviciilor
sus-menţionate prin intermediul diferitelor
platforme tehnologice, inclusiv fără limitare
prin telefonie, dispozitive mobile sau portabile, sau furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau prin Internet; servicii de
asistenţă, consultanţă şi furnizarea informaţiilor cu privire la toate serviciile susmenţionate.
(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.10; 27.05.07; 27.05.10.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în iunie 2021
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
(151)
Data înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

4

5

6

7

8

9

05,10,44

Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data de
depozit

(111)
Nr. înregistrării

1

2

3

1

043885

2019.03.01

34842

2021.02.26

2

046141

2020.06.10

34929

2021.03.26

05

3

045203

2019.11.21

34966

2021.04.01

29,30,32,43

4

046431

2020.07.23

35056

2021.04.30

09,35,37,45

5

045550

2020.02.06

35070

2021.04.30

24,25,35
17

VIVIMED PLUS S.R.L., MD

5/2019

FARMAK GROUP LIMITED, CY

8/2020

CHISELIOV Aliona, MD

2/2020

GORAS Ştefan, MD

10/2020

LADY COUTURE S.R.L., MD

4/2020

MOLECOR TECNOLOGIA, S.L.,
ES

6/2020

7/2021

6

045796

2020.03.18

35071

2021.05.04

7

046360

2020.07.14

35072

2021.05.04

35,39

CATS AUTO S.R.L., MD

9/2020

7/2021

8

046232

2020.06.16

35073

2021.05.05

31

ARBOMAX S.R.L., MD

8/2020

7/2021

9

046437

2020.07.24

35074

2021.05.05

30

ELIT-PAN S.R.L., MD

9/2020

7/2021

33

Asociaţia Producătorilor de
Vinuri cu Indicaţia Geografică
Protejată „ŞTEFAN VODĂ”,
uniune de persoane juridice, MD

2/2020

10

045319

2019.12.18

35075

2021.05.07

11

046517

2020.08.06

35076

2021.05.07 07,11,12,16,18, LI Zinaida, MD
20,21,24,25,28,
35

10/2020

12

046591

2020.08.17

35077

2021.05.08

11

ONB EXIM GRUP S.R.L., MD

10/2020

13

046488

2020.07.27

35078

2021.05.09

12,28

SÎRBU Ludmila, MD

10/2020

7/2021

14

046593

2020.08.18

35079

2021.05.09

35,37

BASM S.R.L., MD

10/2020

7/2021

15

045181

2019.11.19

35080

2021.05.10

35,36

BĂŢ Serghei, MD

1/2020

7/2021

16

046251

2020.06.29

35081

2021.05.06

39

CARSANIR S.R.L., MD

8/2020

17

045694

2020.03.02

35082

2021.05.07

33

VOLCU Igor, MD

9/2020

18

045312

2019.12.17

35083

2021.05.12

19,27,35,37

DUNDER Ivan, MD

6/2020

33

EXPERTVIN S.R.L., MD

11/2020

39

PARCUL DE AUTOBUZE ŞI
TAXIMETRE NR. 9 DIN BRICENI S.R.L., MD

8/2020

19

046553

2020.08.13

35084

2021.05.12

20

046165

2020.06.12

35085

2021.05.11

21

046560

2020.08.12

35086

2021.05.12 21,26,29,30,31, ARNAUT Maria, MD
33,39,43

10/2020

22

046169

2020.06.13

35087

2021.05.12

02

TERMICAN Sergiu, MD

8/2020

23

045480

2020.01.28

35088

2021.05.12

09,11

BÎZGU Daniela, MD

9/2020

24

046361

2020.07.14

35089

2021.05.13

01,03

The Procter & Gamble Company, US

9/2020

25

045905

2020.05.04

35090

2021.05.14

34

GOGU Marin, MD

11/2020

26

046068

2020.05.28

35091

2021.05.14

01,31

BASF Agricultural Solutions
Seed US LLC, US

7/2020

27

046552

2020.08.13

35092

2021.05.14

33

EXPERTVIN S.R.L., MD

11/2020

28

046554

2020.08.13

35093

2021.05.14

33

EXPERTVIN S.R.L., MD

11/2020

29

046564

2020.08.12

35094

2021.05.14

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., CH

11/2020

30

046144

2020.06.11

35095

2021.05.13 03,04,05,06,08, ODVE DISTRIBUTION S.R.L.,
16,21,24,35
MD

8/2020

31

045377

2020.01.09

35096

2021.05.16

35,39

ECAR CONCEPT S.R.L., MD

3/2020

32

046398

2020.07.21

35097

2021.05.16

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., CH

11/2020
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1

2

3

4

5

6

33

046411

2020.07.22

35098

2021.05.16

31,35,39,42

34

046548

2020.08.11

35099

2021.05.16

03,35
29,30,32

7

8

9

MIHAILOVA Valentina, MD

11/2020

BRAGA Vitalie, MD

10/2020

35

046205

2020.06.19

35100

2021.05.16

36

046163

2020.06.12

35101

2021.05.16

44

37

046234

2020.06.26

35102

2021.05.14

24,25,35

38

046392

2020.07.20

35103

2021.05.14

29,30

39

046434

2020.07.29

35104

2021.05.14

40

045871

2020.04.09

35105

2021.05.17

41

045649

2020.02.25

35106

2021.05.18

05

DEPOFARM S.R.L., MD

4/2020

42

046170

2020.06.15

35107

2021.05.19

44

NEW AGE S.R.L., MD

11/2020

43

046279

2020.06.30

35108

2021.05.19

35

PAVLIUC Petru, MD

11/2020

44

046280

2020.06.30

35109

2021.05.19

35

PAVLIUC Petru, MD

11/2020

45

046433

2020.07.21

35110

2021.05.19

28

SÎRBU Ludmila, MD

11/2020

46

046594

2020.08.18

35111

2021.05.19

09

ADATA TECHNOLOGY CO.,
LTD., TW

11/2020

47

046500

2020.08.05

35112

2021.05.20

05

SYNGENTA LIMITED, GB

11/2020

48

046512

2020.08.06

35113

2021.05.20

05

DAIICHI SANKYO COMPANY,
LIMITED, JP

11/2020

49

046623

2020.08.13

35114

2021.05.20

19,27

TORANAGA S.R.L., MD

11/2020

50

045276

2019.12.03

35115

2021.05.20

39

HiSky S.R.L., MD

2/2020

39

HiSky S.R.L., MD

2/2020

43

GROIAN Nicolae, MD

2/2020

VALIO LTD, FI

11/2020

CRIVCEANSCHII Stanislav, MD

11/2020

VADOS IMPEX S.R.L., MD

8/2020

MOLDPRODINVEST S.R.L., MD

9/2020

07,09,12

Halla Holdings Corporation, KR

10/2020

01,05

Abbott Rapid Diagnostics International Subsidiary Unlimited
Company, IE

9/2020

51

045278

2019.12.09

35116

2021.05.20

52

045241

2019.12.02

35117

2021.05.19

53

045449

2020.01.22

35118

2021.05.19 05,30,32,33,35, VIERU Călin, MD
43

9/2020

54

045815

2020.03.16

35119

2021.05.20

31

DOLGHII Maria, MD

9/2020

33,35

DEVELOPMENT-GROUP
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD

2/2019

7/2021

7/2021

55

043614

2018.12.27

35120

2021.05.20

56

045888

2020.04.27

35121

2021.05.19

43

TMH Worldwide, LLC, US

7/2020

57

045906

2020.05.04

35122

2021.05.19

32

Energy Beverages LLC, US

9/2020

58

046742

2020.09.07

35124

2021.05.21

30,35

BUCURIA DULCE S.R.L., MD

11/2020

59

046743

2020.09.07

35125

2021.05.21

30,35

BUCURIA DULCE S.R.L., MD

11/2020

60

046622

2020.08.13

35126

2021.05.22

19,27

TORANAGA S.R.L., MD

11/2020

61

046719

2020.09.03

35127

2021.05.22

35

Pastelle Butic S.R.L., MD

11/2020

62

043219

2018.10.12

35128

2021.05.23

30

BUCURIA DULCE S.R.L., MD

12/2018

7/2021

7/2021

63

045443

2020.01.22

35129

2021.05.23

33,35

LIPCAN Ruxanda, MD

2/2020

64

046096

2020.06.01

35130

2021.05.23

05,44

ALFA DIAGNOSTICA S.R.L.,
MD

8/2020

7/2021

65

046259

2020.06.24

35131

2021.05.23

29,30

BILBA Iurie, MD

8/2020

7/2021

66

046364

2020.07.16

35132

2021.05.23

33

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

10/2020

67

046514

2020.08.06

35133

2021.05.23

30,35

BUCURIA DULCE S.R.L., MD

10/2020

68

045664

2020.02.26

35134

2021.05.22

35,43

OCEAN ŞULEN S.R.L., MD

4/2020

69

044218

2019.05.08

35135

2021.05.21

33

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

8/2019

70

045261

2019.12.06

35136

2021.05.24

32

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE,
UA

4/2020

71

046597

2020.08.19

35137

2021.05.24

35,41

BIGSPORT S.R.L., MD

11/2020

09,41

Stanworth Development Limited,
GG

12/2019

CAMELROBER S.R.L., MD

11/2020

7/2021

7/2021

72

044822

2019.09.06

35138

2021.05.27

73

046408

2020.07.22

35139

2021.05.27

37

74

046498

2020.08.04

35140

2021.05.27

06,35,39

MG CARGO TRANS S.R.L., MD

10/2020

75

046759

2020.09.10

35141

2021.05.27

12,35,39

PÎNZARU Andrei, MD

11/2020

76

046760

2020.09.11

35142

2021.05.27

25,26

NOVRUZOVA Fidan, MD

11/2020

7/2021
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1

2

3

4

5

6

77

046393

2020.07.20

35143

2021.05.25

05

78

046412

2020.07.22

35144

2021.05.25

79

045470

2020.01.24

35145

80

046585

2020.08.14

35146

7

8

9

TOP-FARM S.R.L., societate
comercială, MD

9/2020

29,30,35,43

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

9/2020

2021.05.25

41,43

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

3/2020

2021.05.25

25,35

ŢÎMPEU Mihail, MD

10/2020

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

(116) Nr.
înregistrării
reînnoite

(186) Data
expirării
reînnoirii

(511) Clase

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

(441/442)
Nr. BOPI

(450)
Nr.
BOPI

1
1

2
3R 74

3
2031.04.11

4
41

6

7
4-5/1994

2

3R 89

2031.03.19

35,42

3

3R 90

2031.03.19

35,42

4

2R 8218

2030.04.06

29

5

2R 8369

2030.12.21

33

6

2R 8370

2030.12.21

33

7

2R 8473

2031.03.09

33

8

2R 8754

2031.05.03

29,30

9

2R 8837

2031.07.10

35

10

2R 9080

2031.06.21

05

11

2R 9264

2031.06.20

33

12

2R 9400

2031.10.04

29

13

R 21854

2031.01.26

32

14

R 22033

2031.01.25

35,42

5
Playboy Enterprises International, Inc., US
10960 Wilshire Blvd., Suite 2200, Los Angeles,
California 90024, Statele Unite ale Americii
HYATT INTERNATIONAL CORPORATION,
US
th
150 North Riverside Plaza, 14 Floor, Chicago, IL 60606, Statele Unite ale Americii
HYATT INTERNATIONAL CORPORATION,
US
th
150 North Riverside Plaza, 14 Floor, Chicago, IL 60606, Statele Unite ale Americii
BEL, FR
2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes,
Franţa
Alianţa Vin S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Alianţa Vin S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului, MD
Str. Constantin Tănase nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, Statele Unite ale Americii
ASTORTA S.A., MD
Str. Kiev nr. 2,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Balkanpharma Dupnitsa AD, BG
3 Samokovsko Chausse Str., 2600-Dupnitsa,
Bulgaria
EURO-ALCO S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Lemncompact S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. V. Cheltuială nr. 20,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Playboy Enterprises International, Inc., US
10960 Wilshire Blvd., Suite 2200, Los Angeles,
California 90024, Statele Unite ale Americii
CIJEVSCHI Ruslan, MD
Str. Bariera Orhei nr. 3, bl. V, ap. 7,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
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6/1994

6/1994

5/2001

10/2001

7/2001

12/2001

7/2001

12/2001

8/2001

6/2002

2/2002

7/2002

3/2002

8/2002

4/2002

11/2002

10/2002

3/2003

12/2002

5/2003

3/2011

1/2012

4/2011

1/2012

MĂRCI
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15

R 22190

2031.03.01

39,43

16

R 22245

2031.01.26

32

17

R 22455

2031.06.01

03

18

R 22465

2031.03.15

30

19

R 22466

2031.03.15

30

20

R 22469

2031.03.15

05

21

R 22470

2031.03.15

05

22

R 22471

2031.03.15

05

23

R 22472

2031.03.15

05

24

R 22473

2031.03.15

05

25

R 22474

2031.03.15

05

26

R 22475

2031.03.15

05

27

R 22476

2031.03.15

05

28

R 22477

2031.03.15

05

29

R 22478

2031.03.15

05

30

R 22479

2031.03.15

05

31

R 22480

2031.03.15

05

32

R 22481

2031.03.15

05

CIJEVSCHI Angela, MD
Str. Bariera Orhei nr. 3, bl. V, ap. 7,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
TURCHINA Iulia, MD
Str. Florilor nr. 4, bloc 3, ap. 55,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Playboy Enterprises International, Inc., US
10960 Wilshire Blvd., Suite 2200, Los Angeles,
California 90024, Statele Unite ale Americii
Bora Creations S.L., ES
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 07157
Andratx, Baleares, Spania
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman

5/2011

2/2012

4/2011

2/2012

8/2011

4/2012

7/2011

5/2012

7/2011

6/2012

7/2011

5/2012

7/2011

5/2012

7/2011

5/2012

7/2011

5/2012

7/2011

5/2012

7/2011

6/2012

7/2011

5/2012

7/2011

5/2012

7/2011

5/2012

7/2011

5/2012

7/2011

5/2012

7/2011

5/2012

7/2011

5/2012
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1
33

2
R 22482

3
2031.03.15

4
30

34

R 22483

2031.03.15

30

35

R 22525

2031.06.06

18

36

R 22551

2031.06.06

25

37

R 22690

2031.06.17

29,30,35,39

38

R 22713

2031.07.26

01,05

39

R 22733

2031.07.14

11,37

40

R 22809

2031.04.06

05

41

R 22866

2031.10.10

34

42

R 22879

2031.06.17

08

43

R 22898

2031.10.24

01,03,05,10,
32,35,42,44

44

R 22899

2031.10.24

01,03,05,10,
32,35,42,44

45

R 22913

2031.11.15

34

46

R 22942

2031.11.15

34

47

R 22979

2031.11.15

34

48

R 23015

2031.07.28

17,19

49

R 23131

2031.11.15

34

50

R 23144

2031.09.30

01

51

R 23204

2031.03.15

05

52

R 23243

2031.03.15

05
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Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
ICONIX EUROPE LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of
Delaware, US
1450 Broadway, New York, New York 10018,
Statele Unite ale Americii
ICONIX EUROPE LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of
Delaware, US
1450 Broadway, New York, New York 10018,
Statele Unite ale Americii
HRONIUC Natalia, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 6,
MD-3001, Soroca, Republica Moldova
BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, Germania
DI & TRADE ENGINEERING S.R.L., MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 12, ap.
3A, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ACŢIONERNOE OBŞCESTVO
„GALICIFARM”, UA
ul. Oprîşkovskaia, 6/8, 79024, g. Lvov, Ucraina
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
The Gillette Company LLC, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
PRODIAFARM S.R.L.,
societate comercială, MD
Calea Orheiului nr. 103/3,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
PRODIAFARM S.R.L.,
societate comercială, MD
Calea Orheiului nr. 103/3,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited,
HK
9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New
Territories, Hong Kong
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited,
HK
9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New
Territories, Hong Kong
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited,
HK
9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New
Territories, Hong Kong
Joint Stock Company „TechnoNICOL”, RU
47 Gilyarovskogo Str., bld 5, 5th floor, office I,
room 22, 129110, Moscow, Federaţia Rusă
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited,
HK
9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New
Territories, Hong Kong
The Dow Chemical Company, US
Midland, Michigan 48674,
Statele Unite ale Americii
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box

6
7/2011

7
6/2012

7/2011

6/2012

9/2011
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9/2011

6/2012

10/2011

7/2012

10/2011

7/2012

10/2011

7/2012

7/2011

8/2012

12/2011

8/2012

9/2011

9/2012

12/2011

9/2012

12/2011

9/2012

12/2011

9/2012

12/2011

9/2012

1/2012

9/2012

10/2011

9/2012

12/2011

11/2012

1/2012

11/2012

7/2011

11/2012

7/2011

12/2012
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53

R 23273

2031.10.06

37,43

54

R 23296

2030.05.26

35,39,43

55

R 23313

2031.06.08

30

56

R 23317

2031.03.15

05

57

R 23466

2031.05.30

33

58

R 23514

2031.10.11

29,32,33

59

R 23551

2031.08.04

05,44

60

R 23680

2031.11.15

16

61

R 23702

2031.03.15

05

62

R 23777

2031.03.15

05

63

R 23856

2031.11.14

33,35,43

64

R 24100

2031.05.10

30

65

R 24263

2031.09.20

35,39

66

R 24309

2031.07.01

16

67

R 24404

2031.05.27

35,36,43

68

R 24999

2031.03.15

05

1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
DICOMACONS S.R.L., MD
Str. Iazului nr. 2/2, ap. 54,
MD-2020, Chisinău, Republica Moldova
PORCIULEAN Tatiana, MD
Str. Lidia Istrati nr. 25,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Mabroc Teas (Pvt) Ltd., LK
57/3, New Hunupitiya Road, Kiribathgoda,
Sri Lanka
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
CHIRMICI Denis, MD
Str. Limbii Materne nr. 17,
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova
ORHEI-VIT S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 40,
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova
REPROMED S.R.L., societate comercială, MD
Bd. Traian nr. 6/4, ap. 3,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
SOFIDEL POLAND SP. Z.O.O., PL
ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów, Polonia
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
LINELLA S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova
LINELLA S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
Private Joint-Stock Company „Kyiv Cardboard
and Paper Mill”, UA
Ul. Kievskaia 130, g. Obuhov, Kievskaia obl.,
08700, Ucraina
Renaissance Hotel Holdings, Inc.,
a Delaware corporation, US
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, Statele Unite ale Americii
Himalaya Global Holdings Ltd., KY
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, PO Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102,
Insulele Cayman
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V
Design industrial / Industrial design

P

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul
stabilit de Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

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

L

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

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

Numărul certificatului
Number of the certificate

(15)

Data înregistrării
Date of the registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

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

Numărul de depozit
Number of the application

(22)

Data de depozit
Date of filing of the application

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale
Number of industrial designs

(30)

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

(31)

Numărul cererii prioritare
Number of the priority application

(32)

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

(33)

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

(43)

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

(44)

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

(45)

Data publicării certificatului
Date of publication of the certificate

(46)

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

(51)

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

(54)

Indicarea produsului
Designation of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

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

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

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

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

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

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data
publicării acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din
Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor
conform Clasificării de la Locarno.

A

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those
applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161/2007 on
the Protection of Industrial Designs has been met.
The applications for registration of the industrial designs shall be published in BOPI in the order
of classes in accordance with the Locarno Classification.
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(51)
(21)
(22)
(28)
(57)
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LOC (12) Cl. 02-02, 03
f 2020 0037
2020.07.22
14
Culori revendicate: modelul 1 - auriu,
roşu;
modelul 2 - galben de diferite nuanţe,
albastru de diferite nuanţe, verde,
cafeniu de diferite nuanţe, roşu de
diferite nuanţe, alb;
modelul 3 - galben de diferite nuanţe,
albastru, cafeniu de diferite nuanţe, roşu
de diferite nuanţe, alb;
modelul 4 - galben de diferite nuanţe,
albastru, cafeniu de diferite nuanţe, roşu
de diferite nuanţe, alb;
modelul 5 - galben de diferite nuanţe,
cafeniu de diferite nuanţe, roşu;
modelul 6 - galben de diferite nuanţe,
albastru, cafeniu de diferite nuanţe,
roşu;

modelul 7 - galben de diferite nuanţe, auriu,
albastru, negru, roşu de diferite nuanţe, alb;
modelul 8 - negru, roşu;
modelul 9 - galben de diferite nuanţe, auriu,
albastru, negru, roşu de diferite nuanţe, alb;
modelul 10 - negru, roşu;
modelul 11 - galben de diferite nuanţe,
albastru, cafeniu de diferite nuanţe, roşu, alb;
modelul 12 - galben de diferite nuanţe, cafeniu
de diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, alb,
negru;
modelul 13 - galben, auriu, cafeniu, roşu,
verde, alb, negru;
modelul 14 - galben, auriu, cafeniu de diferite
nuanţe, roşu de diferite nuanţe, verde, alb,
negru.
(71)(72) BRUSNIC Victor, MD
Str. Baştina nr. 9, MD-3006, Soroca,
Republica Moldova
(54) Articole de vestimentaţie, elemente
decorative pentru vestimentaţie

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

1
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(21) f 2020 0037

3

4
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6
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(21) f 2020 0037

7
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(21) f 2020 0037

14

(51)
(21)
(22)
(20)

LOC (13) Cl. 03-01
f 2021 0005
2021.02.11
9 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12)

(71)(72) MALCOCI Marina, MD
Bd. Decebal nr. 72/2, ap. 6, MD-2038,
Chişinău, Republica Moldova
(54) Portofel, portstilouri, poşete,
portcheiuri, breloc

(55)

1

2

5

3

6
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(21) f 2021 0005

7

8

10

(51)
(21)
(22)
(28)
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LOC (13) Cl. 09-01
f 2021 0006
2021.02.12
2

12

(71)

(74)
(54)

ESMALDA S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
GLAZUNOV Nicolae
Butelii

DESIGN
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(21) f 2021 0006
(55)

1.1

1.2

1.6

1.3

2.1

1.4

1.5

2.2
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(21) f 2021 0006

2.3

(51) LOC (13) Cl. 19-08
(21) f 2021 0025
(22) 2021.05.12
(28) 8
(57) Culori revendicate: desenul 1 - alb,
verde de diferite nuanţe, albastru de
diferite nuanţe, bej, maro de diferite
nuanţe, roz, violet, negru;
desenul 2 - alb, bej, maro de diferite
nuanţe, galben de diferite nuanţe, verde
de diferite nuanţe, roz de diferite
nuanţe, violet de diferite nuanţe, negru;
desenul 3 - roz de diferite nuanţe, alb,
galben de diferite nuanţe, albastru de
diferite nuanţe, violet, verde de diferite
nuanţe, negru;
desenul 4 - alb, verde de diferite nuanţe,
albastru de diferite nuanţe, roz de
diferite nuanţe, galben de diferite
nuanţe, maro de diferite nuanţe, negru;
desenul 5 - alb, verde de diferite nuanţe,
bej, sur de diferite nuanţe, maro de
diferite nuanţe, negru;

2.4

(71)

(74)
(54)

desenul 6 - alb, maro de diferite nuanţe,
bej, galben de diferite nuanţe, roşu, roz
de diferite nuanţe, albastru de diferite
nuanţe, verde de diferite nuanţe, negru;
desenul 7 - alb, maro de diferite nuanţe,
galben de diferite nuanţe, verde de
diferite nuanţe, bej, albastru de diferite
nuanţe, portocaliu, negru;
desenul 8 - alb, maro de diferite nuanţe,
bej, verde de diferite nuanţe, roz de
diferite nuanţe, violet de diferite nuanţe,
albastru de diferite nuanţe, galben
deschis, negru.
BULGARI WINERY S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL
STRĂIN, MD
Str. Gagarin nr. 1, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova
DIDENCO Anastasia
Etichete pentru vinuri

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

164

DESIGN

MD - BOPI 7/2021

(21) f 2021 0025

1
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3

4
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(21) f 2021 0025

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

166

LOC (13) Cl. 19-08
f 2021 0031
2021.05.27
2

5

6

7

8

(71) IMENSITATE S.R.L., MD
Str. Nicolae Testemiţanu nr. 23,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(74) BUNESCU Marian
(54) Etichete
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(21) f 2021 0031
(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează

1

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

2

LOC (13) Cl. 24-02
f 2021 0009
2021.02.25
1
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ
PUBLICĂ, INSTITUTUL DE MEDICINĂ
URGENTĂ, MD
Str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova

(72)

(54)

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

(55)

1.1
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(21) f 2021 0009

1.2

1.3

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

LOC (13) Cl. 32-00
f 2021 0022
2021.04.22
1

(71)

(54)

PROPAC S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 78, bloc 1,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
Simbol grafic

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI,
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul, codul ţării conform
normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1

f 2020 0030

2020.06.10

09-07

(28)(20)
Nr. de desene şi
modele industriale
(nr. desenului şi
modelului
industrial)
1 (1)

2

f 2020 0045

2020.08.19

14-04

2

3

f 2020 0051

2020.09.25

25-01

5 (1, 3, 4, 5, 6)

4

f 2020 0056

2020.10.30

14-02

1

5

f 2020 0060

2020.11.11

19-08

2

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(43)
Nr.
BOPI

CAPŢAN Alexandr, MD
Str. Matei Basarab nr. 5, bloc 5, ap. 87, MD2045, Chişinău, Republica Moldova
LAPA Maxim, MD
Str. Decebal nr. 97 ap. 32, MD-3101, Bălţi,
Republica Moldova

8/2020

12/2020

ROTARU Vadim, MD
MD-4636, Parcova, Edineţ, Republica
Moldova

12/2020

ŢÎPÎŞEV Ivan, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 67, ap. 18, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
VINĂRIA ŢIGANCA S.R.L., SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Ţarinei nr. 107/9, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

12/2020

12/2020

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

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr.
BOPI

1

1933

12-10

f 2020 0031

2020.06.22

12

BIROUL PRINCIPAL
SPECIALIZAT DE
PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL
COMPLEXELOR DE MAŞINI
PENTRU MECANIZAREA
LUCRĂRILOR ÎN LIVEZI, VII,
PEPINIERE ŞI PLANTAŢII DE
ARBUŞTI FRUCTIFERI S.A.,
MD

4/2021

2

1934

20-02

f 2020 0042

2020.08.06

1

4/2021

3

1935

20-02

f 2020 0043

2020.08.06

2

FABRICA DE VINURI
„VINARIA-BARDAR” S.A.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
VINĂRIA PURCARI S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD

4/2021
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire,
numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene
şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării conform
normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

1

385

2

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

2026.10.23

f 2001 0088

2001.10.23

09-01

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite
2

938

2026.04.21

f 2006 0052

2006.04.21

09-01

1

3

969

2026.07.14

f 2006 0083

2006.07.14

09-01;
11-02, 99

3

CABIGRUP S.R.L.,
SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Aşhabad nr. 125, of.
2, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

3/2007
11/2007

4

1820

2026.07.29

f 2016 0041

2016.07.29

12-08

1

FCA ITALY S.P.A., IT
Corso Giovanni Agnelli
200, I-10135 TORINO,
Italia

7/2018
12/2018
4/2019

5

1821

2026.07.29

f 2016 0042

2016.07.29

21-01

1

FCA ITALY S.P.A., IT
Corso Giovanni Agnelli
200, I-10135 TORINO,
Italia

7/2018
12/2018
4/2019

170

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

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

TOMAI-VINEX S.A.,
SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Ferapontievscaia
nr. 1, Comrat, MD-3801,
UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
THE COCA-COLA
COMPANY,
CORPORAŢIA
STATULUI
DELAWARE, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale
Americii

6/2002
2/2003

12/2006
3/2008

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului şi
modelului industrial

(51)
Clase

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

09-05

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)
2 (1, 2)

FICOSOTA OOD, Ambalaj pentru rulouri de
BG
hârtie (rulouri de hârtie
igienică sau de hârtie de
bucătarie) / Packaging for
rolls of paper (toilet paper
or kitchen paper rolls) /
Emballage pour rouleaux
de papier (rouleaux de
papier hygiénique ou de
papier essuie-tout)
RENAULT s.a.s., Lumină din spate
FR
dreapta; lumină din spate
stânga; / Right taillight;
left taillight / Feu arrière
droit; feu arrière gauche

2024.09.18

8/2020

26-06

2

2025.03.18

38/2020

(23)(30)
Prioritate
1

DM/205783

2019.09.18

2

DM/207090

2020.03.18

3

DM/207214

2020.03.27

HARRY
WINSTON SA,
CH

Coliere; inele; brăţară;
pereche de cercei /
Necklaces; finger rings;
bracelet; pair of earrings /
Colliers; bagues; bracelet;
paire de boucles d'oreilles

11-01

8

2025.03.27

40/2020

4

DM/208271

2020.05.08

FERRARI S.p.A.,
IT

Lumină frontală pentru
vehicule; lumină din spate
pentru vehicule /
Headlight for vehicles;
rear light for vehicles /
Phare pour véhicules; feu
arrière pour véhicules

26-06

4

2025.05.08

46/2020

2019.11.08,
007207790,
EM
5

DM/208347

2020.04.17

The Swatch
Ceas de mână /
Group
Wristwatch / Montrebracelet
Management
Services AG (The
Swatch Group
Management
Services SA) (The
Swatch Group
Management
Services Ltd.), CH

10-02

1

2025.04.17

43/2020

6

DM/208685

2019.12.19

RENAULT s.a.s.,
FR

26-06

4

2024.12.19

52/2020

Lumină din spate
dreapta; lumină din spate
stânga; far frontal
dreapta; far frontal stânga
/ Right taillight; left
taillight; right headlamp;
left headlamp / Feu
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arrière droit; feu arrière
gauche; projecteur droit;
projecteur gauche

7

8

DM/209101

2020.03.05

DM/210209

2019.09.10,
0068522990001, EM;
2019.09.10,
0068522990002, EM;
2019.09.10,
0068522990003, EM;
2019.09.10,
0068522990004, EM;
2019.09.10,
0068522990005, EM;
2019.09.10,
0068522990006, EM;
2019.09.10,
0068522990007, EM;
2019.09.10,
0068522990008, EM;
2019.09.10,
0068522990009, EM;
2019.09.10,
0068522990010, EM;
2019.09.10,
0068522990011, EM;
2019.09.10,
0068522990012, EM;
2019.09.10,
0068522990013, EM
2020.08.31

9

DM/210246

10

DM/210531

Ambalaje pentru produse
alimentare / Packages for
foodstuffs / Emballages
pour produits alimentaires

09-03

13

2025.03.05

29/2020

JAPAN
TOBACCO INC,
JP

Filtru pentru ţigări /
Cigarette filter / Filtre à
cigarette

27-01

25

2025.08.31

38/2020

Lumină din spate
dreapta; lumină din spate
stânga; lumină frontală
dreapta; lumină frontală
stânga; lumină de zi
dreapta; lumină de zi
stânga / Right taillight; left
taillight; right headlight;
left headlight; right
daytime light; left daytime
light / Feu arrière droit;
feu arrière gauche;
projecteur droit;
projecteur gauche;
projecteur jour droit;
projecteur jour gauche
Dozator pentru produse
de curăţare a toaletelor;
jantă bloc pentru toaletă /
Dispenser for toilet
cleansing; toilet rim block
/ Distributeur de produit

26-06

6

2025.07.31

5/2021

23-08

8

2025.06.12

41/2020

2020.03.20,
7764295, EM
2020.07.31 RENAULT s.a.s.,
FR

2020.06.12
2019.12.13,
0073918340001-0008,
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Intersnack Group
GmbH & Co. KG,
DE

Tomil s.r.o., CZ

DESIGN

MD - BOPI 7/2021
EM

11

DM/210633

2019.12.19

12

DM/210679

2020.06.23

13

DM/210914

2020.08.16

14

DM/211740

2020.12.11

nettoyant pour toilettes;
bloc cuvette
Strands Group
Lumină de lucru cu LED
AB, SE
pentru vehicule cu lentilă
infinită / LED work light for
vehicles with infinity lens /
Baladeuse à DEL pour
véhicules avec lentille
d'infini
CFA Hungária
Capsulă de spălat /
Ltd., HU
Washing capsule /
Capsule de lavage
„AKAMA” LLC, UA Dispozitive de închidere
(clemă) pentru ambalaje;
clemă (mijloc de
închidere) pentru
ambalaje / Closing
means (clip) for
packaging; clip (closing
mean) for packaging /
Dispositifs de fermeture
(pince) pour le
conditionnement; pince
(dispositif de fermeture)
pour le conditionnement
Daniel Wellington Ceas de mână / Wrist
AB, SE
watch / Montre-bracelet

26-06

3

2024.12.19

42/2020

07-05

1

2025.06.23

42/2020

09-07

3 (2, 3, 4)

2025.08.16

44/2020

10-02

5

2025.12.11

52/2020

2020.06.15,
008005334,
EM

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

(23)(30)
Prioritate

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

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

1
07-05

2
DM/210679

3
2020.06.23

4
CFA Hungária
Ltd., HU

5
Capsulă de spălat /
Washing capsule /
Capsule de lavage

6
1

7
2025.06.23

8
42/2020

09-03

DM/209101

2020.03.05

Intersnack
Group GmbH
& Co. KG, DE

Ambalaje pentru
produse alimentare /
Packages for foodstuffs
/ Emballages pour
produits alimentaires

13

2025.03.05

29/2020

2019.09.10,
006852299-0001,
EM; 2019.09.10,
006852299-0002,
EM; 2019.09.10,
006852299-0003,
EM; 2019.09.10,
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09-05

DM/205783

006852299-0004,
EM; 2019.09.10,
006852299-0005,
EM; 2019.09.10,
006852299-0006,
EM; 2019.09.10,
006852299-0007,
EM; 2019.09.10,
006852299-0008,
EM; 2019.09.10,
006852299-0009,
EM; 2019.09.10,
006852299-0010,
EM; 2019.09.10,
006852299-0011,
EM; 2019.09.10,
006852299-0012,
EM; 2019.09.10,
006852299-0013,
EM
2019.09.18

09-07

DM/210914

10-02

10-02

FICOSOTA
OOD, BG

Ambalaj pentru rulouri
de hârtie (rulouri de
hârtie igienică sau de
hârtie de bucătarie) /
Packaging for rolls of
paper (toilet paper or
kitchen paper rolls) /
Emballage pour
rouleaux de papier
(rouleaux de papier
hygiénique ou de papier
essuie-tout)

2 (1, 2)

2024.09.18

8/2020

2020.08.16

„AKAMA” LLC,
UA

Dispozitive de închidere
(clemă) pentru
ambalaje; clemă (mijloc
de închidere) pentru
ambalaje / Closing
means (clip) for
packaging; clip (closing
mean) for packaging /
Dispositifs de fermeture
(pince) pour le
conditionnement; pince
(dispositif de fermeture)
pour le conditionnement

3 (2, 3, 4)

2025.08.16

44/2020

DM/208347

2020.04.17

The Swatch
Group
Management
Services AG
(The Swatch
Group
Management
Services SA)
(The Swatch
Group
Management
Services Ltd.),
CH

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2025.04.17

43/2020

DM/211740

2020.12.11

Daniel
Wellington AB,
SE

Ceas de mână / Wrist
watch / Montre-bracelet

5

2025.12.11

52/2020

HARRY
WINSTON SA,
CH

Coliere; inele; brăţară;
pereche de cercei /
Necklaces; finger rings;
bracelet; pair of earrings
/ Colliers; bagues;
bracelet; paire de
boucles d'oreilles

8

2025.03.27

40/2020

2020.06.15,
008005334, EM
11-01
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DM/207214

2020.03.27

DESIGN
1
23-08

2
DM/210531
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3
2020.06.12

4
Tomil s.r.o.,
CZ

2019.12.13,
007391834-00010008, EM

26-06

DM/207090

2020.03.18

RENAULT
s.a.s., FR

26-06

DM/208271

2020.05.08

FERRARI
S.p.A., IT

2019.11.08,
007207790, EM

5
Dozator pentru produse
de curăţare a toaletelor;
jantă bloc pentru toaletă
/ Dispenser for toilet
cleansing; toilet rim
block / Distributeur de
produit nettoyant pour
toilettes; bloc cuvette
Lumină din spate
dreapta; lumină din
spate stânga; / Right
taillight; left taillight / Feu
arrière droit; feu arrière
gauche
Lumină frontală pentru
vehicule; lumină din
spate pentru vehicule /
Headlight for vehicles;
rear light for vehicles /
Phare pour véhicules;
feu arrière pour
véhicules
Lumină din spate
dreapta; lumină din
spate stânga; far frontal
dreapta; far frontal
stânga / Right taillight;
left taillight; right
headlamp; left
headlamp / Feu arrière
droit; feu arrière
gauche; projecteur droit;
projecteur gauche

6
8

7
2025.06.12

8
41/2020

2

2025.03.18

38/2020

4

2025.05.08

46/2020

4

2024.12.19

52/2020

26-06

DM/208685

2019.12.19

RENAULT
s.a.s., FR

26-06

DM/210246

2020.07.31

RENAULT
s.a.s., FR

Lumină din spate
dreapta; lumină din
spate stânga; lumină
frontală dreapta; lumină
frontală stânga; lumină
de zi dreapta; lumină de
zi stânga / Right taillight;
left taillight; right
headlight; left headlight;
right daytime light; left
daytime light / Feu
arrière droit; feu arrière
gauche; projecteur droit;
projecteur gauche;
projecteur jour droit;
projecteur jour gauche

6

2025.07.31

5/2021

26-06

DM/210633

2019.12.19

Strands Group
AB, SE

3

2024.12.19

42/2020

27-01

DM/210209

2020.08.31

JAPAN
TOBACCO
INC, JP

Lumină de lucru cu LED
pentru vehicule cu
lentilă infinită / LED
work light for vehicles
with infinity lens /
Baladeuse à DEL pour
véhicules avec lentille
d'infini
Filtru pentru ţigări /
Cigarette filter / Filtre à
cigarette

25

2025.08.31

38/2020

2020.03.20,
7764295, EM
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
a obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

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

I

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

OPI

1
1

2
Cerere de
brevet pentru
soi de plantă

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

3

Mărci

4

5

6

178

Mărci

Mărci

Marcă

Nr.
depozit

Nr. titlului de
protecţie
4
-

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date modificate

5
5/2021

045598

-

4/2020

7
(71)
Li Imke Gbr, DE
Rechte Brandstraβe 9, DE 86167,
Augsburg, Germania
(511)
34 - tutun şi înlocuitori de tutun;
ţigări şi ţigarete; ţigarete electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători; articole pentru fumători;
chibrituri.
(526)
BLACK

001065

2R 2410

4/1995
12/1995
10/2004
10/2014

6
(71)
LIIMKE GBR, DE
Rechte Brandstraβe 9,
DE 68167, Augsburg, Germania
(511)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun;
ţigări şi ţigarete; ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru
fumători; chibrituri.
(526)
(730)
Sydmarken 5, DK-2860 Søborg,
Danemarca

005736

2R 5285

7/1997
1/1998
6/2006
10/2016

035335
035336
003109

26976
26977
2R 2986

11/2014
6/2015
8/1995
2/1996
3/2004
6/2005
12/2014
1/2017
3/2017

(730)
3711 Kennett Pike, Suite 200,
Greenville, Delaware 19807,
Statele Unite ale Americii

(730)
55 Corporate Drive, Bridgewater,
New Jersey 08807, Statele Unite
ale Americii

028554

R 22343

4/2011
3/2012
1/2017
3/2017
5/2017
1/2021

039399

29509

020698
020699

R 16436
R 16437

10/2016
6/2017
1/2008
6/2008
3/2011
3/2013
2/2017

025406

R 20087

9/2009
9/2010

(730)
ŢURCAN Rodica, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 107,
ap. 3, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ANGHILEANU Maria, MD
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4, MD2002, Chişinău, Republica Moldova

(730)
ŢURCAN Rodica, MD
Str. Bucureşti nr. 105, bloc 1, ap.
11, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ANGHILEANU Maria, MD
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4, MD2002, Chişinău, Republica Moldova

043565

32821

2/2019
10/2019

044879

33884

026876

21183

11/2019
9/2020
6/2010
5/2011
9/2020
1/2021

(730)
ROSEFIELD LUXEMBOURG,
SA, LU
Avenue de la Porte-Neuve 11A,
L-2227, Luxemburg

(730)
ROSEFIELD PORTUGAL, S.A.,
PT
Rua do Sistelo - Lugar de Santegãos, 4435-429 Rio Tinto, Gondomar, Portugalia

3
v 2021
0001

(730)
Lautrupvang 8, 2750 Ballerup,
Danemarca
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1
7

2
Marcă

3
027913

4
21813

5
1/2011
11/2011

6
(730)
PPHU „GABRIELLA”, PL

7
(730)
GABRIELLA D.B. KRAJDA
SPÓŁKA JAWNA, PL

8

Marcă

028428

22211

6/2011
2/2012

9

Marcă

029182

22363

8/2011
3/2012

10

Marcă

029195

22786

11/2011
7/2012

(730)
600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, Statele Unite
ale Americii
(730)
Str. Gheorghe Tudor nr. 3, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
(730)
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Statele Unite ale
Americii

(730)
222 W. Merchandise Mart Plaza,
Suite 1800, Chicago, IL 60654,
Statele Unite ale Americii
(730)
Str. Crinilor nr. 5, MD- 4829,
Porumbeni, Criuleni, Republica
Moldova
(730)
One Apple Park Way, Cupertino,
California 95014, Statele Unite ale
Americii

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

OPI

Nr.
şi data
depozitului
3
041837
06.01.2018

Nr. titlului
de
protecţie
4

Nr.
BOPI

Date despre
cedent

5
5/2018
6/2019

6
(730)
Amazon Technologies, Inc.,
US
410 Terry Ave N, ATTN:
Trademarks, Seattle, Washington 98109, Statele Unite
ale Americii
(730)
LOBI STEEL TRADE S.R.L.,
MD
Str-la Studenţilor nr. 2/4,
MD-2020, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
BIROUL ISTORIILOR DE
CREDIT INFODEBIT CREDIT REPORT S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
RPH-MARKETING SERVICE S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Bd. Dacia nr. 27, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

1
1

2
Marcă

2

Marcă

038271
27.01.2016

28780

2/2016
12/2016
8/2019

3

Cerere de
înregistrare a mărcii

046305
09.07.2020

-

11/2020

4

Marcă

022605
24.12.2007

R 18153

10/2008
7/2009
3/2018
6/2018
7/2018

5

Marcă

045054
25.10.2019

34146

12/2019
10/2020

6

Marcă

004400
30.12.1994
67768,
1974.02.14,
SU

2R 3196

2/1996
10/2004
5/2014

32314

(730)
DDP Specialty Electronic
Materials US 8, LLC, US
974 Centre Road,
Wilmington, Delaware
19805, Statele Unite ale
Americii
(730)
Rohm and Haas Company,
US
100 Independence Mall
West, Philadelphia, PA

Date despre cesionar
7
(730)
Amazon Europe Core
S.à.r.l., LU
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxemburg

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
3397
02.06.2021

(730)
INVENTPROIECT S.R.L.,
MD
Str. Chişinăului nr. 94/1,
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
(730)
INCASO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

3398
04.06.2021

(730)
Reprezentanţa „World
Medicine Ilac Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi”
S.A., MD
Bd. Grigore Vieru nr. 27,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
NUTRITION &
BIOSCIENCES USA 2,
LLC, US
3490 Winton Place, Rochester, New York, 14623,
Statele Unite ale Americii
(730)
DDP Specialty Electronic
Materials US 8, LLC, US
974 Centre Road,
Wilmington, Delaware

3400
04.06.2021

3381
04.06.2021

3401
04.06.2021

3402
04.06.2021
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19106-2399, Statele Unite
ale Americii
(730)
BUŞILA Adrian, MD
Str. Bucovinei nr. 9,
MD-2093, Grătieşti,
Chişinău, Republica Moldova
(730)
UZUN Valentin, MD
Str. Ştefan cel Mare nr.
28/1, ap. 3, MD-2081, Bubuieci, Chişinău, Republica
Moldova

19805, Statele Unite ale
Americii
(730)
WELCOS CO., LTD., KR
21-12, Toegyegongdan 1gil, Chuncheon-si,
Gangwon-do, Republica
Coreea
(730)
TURCU Vasile, MD
Str-la 3 Iurii Gagarin
nr. 7, MD-3733, Truşeni,
Chişinău, Republica Moldova

3403
07.06.2021

7

Cerere de
înregistrare a mărcii

046654
24.08.2020

-

12/2020

8

Marcă

041772
20.12.2017

31493

3/2018
11/2018

9

Mărci

024502
31.10.2008

R 19085

1/2009
1/2010
11/2018
2/2019

(730)
WM Marketing Service
S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 41,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

(730)
World Medicine Ilac
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi S.A., reprezentanţă, MD
Bd. Grigore Vieru nr. 27,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

3405
07.06.2021

(730)
LUKBERG TRADE S.R.L.,
MD
MD-7727, Răzeni, Ialoveni,
Republica Moldova
(730)
StarNet S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Columna nr. 170,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
LUCHIAN Ina, MD
Str. Carierei nr. 32, ap. 19,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
MACHEDON Alexandr,
MD
Bd. Moscova nr. 15/3,
ap.7,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Qingdao Haishang Zhicai
Management Consulting Co.,
Ltd., CN
Haier Industrial Park, No.
1 Haier Road, Laoshan
District, Qingdao City,
Shandong Province, China
(730)
Acino Pharma AG, CH
Birsweg 2, CH-4253
Liesberg, Elveţia

3406
08.06.2021

024508
31.10.2008

R 19091

3404
07.06.2021

024492
31.10.2008
024497
31.10.2008

R 19172

R 19235
10

Marcă

045020
09.10.2019

34252

12/2019
11/2020

11

Marcă

016998
02.06.2005

R 14066

5/2006
10/2006
10/2013
6/2015
8/2017

12

Marcă

010283
06.04.2001

R 9666

4/2003
9/2003
1/2012

(730)
Qingdao Haier Investment
Development Co., Ltd., CN
Haier Industrial Zone,
Qingdao Hi-Tech Industrial
Area, Qingdao 266101,
Shandong Province, China

13

Marcă

006774
02.06.1997

2R 5894

4/1998
10/1998
4/2007
11/2013
7/2017

(730)
Takeda Austria GmbH, AT
St. Peter-Strasse 25,
A-4020 Linz, Austria
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3407
10.06.2021

3408
10.06.2021

3412
14.06.2021
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Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul titlului de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat, informaţii
privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

1
1

2
Mărci
internaţionale

Nr. şi
data de
depozit
3

Nr. titlului
de
protecţie
4
IR 1283435

Nr.
BOPI

Licenţiar

Licenţiat

5

6
(730)
RETAL INDUSTRIES
LIMITED, CY
Epimitheos, 6, Industrial
Area A, CY-3056
Limassol, Cipru

7
(791)
RETAL YUG S.R.L., MD
Str. Petricani nr. 21/1,
MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova

IR 1283943

Informaţii privind
contractul de licenţă
8
1. Licenţă neexclusivă.

Nr. şi data
înregistrării
contractului
9
3409
10.06.2021

2. Termenul de acţiune al
contractului de la
10.06.2021 până la
13.07.2025.
3. Teritoriul de acţiune al
contractului - Republica
Moldova.

2

3

Marcă

Mărci

017426
20.07.2005

IR 1297041

1. Licenţă neexclusivă.

IR 1305219

2. Termenul de acţiune al
contractului de la
10.06.2021 până la
22.01.2026.

R 14988

10/2006
6/2007
7/2015

9/1995
2/2005
4/2006
8/2006
8/2011
11/2011
6/2014
3/2016

001354
20.04.1994
6222,
1947.08.29
, SU

2R 1948

002752
24.08.1994
6215,
1947.06.23
,
SU

2R 1959

9/1995
3/2005
4//2006
8/2006
1/2007
8/2011
11/2011
6/2014
3/2016

006216
18.02.1997

2R 5582

006217
18.02.1997

2R 5583

006218

R 5584

11/1997
5/1998
4/2006
8/2006
1/2007
2/2007
8/2011
11/2011
3/2016

(791)
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
(730)
(730)
KraftHeinz Vostok Ltd.,
H.J. Heinz Company
RU
Brands LLC, US
4A Tsentralnaya Street,
One PPG Place,
Otradnoye, Kirovsky
Pittsburgh, PA 15222,
Statele Unite ale Ameri- District, Leningrad
Region, 187330, Fedecii
raţia Rusă

(730)
EVRIDICA-COM S.R.L.,
MD
Str. Ştefan cel Mare
nr. 41, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova

3. Teritoriul de acţiune al
contractului - Republica
Moldova.
1. Licenţă exclusivă.

3410
11.06.2021

2. Termenul de acţiune al
contractului - pentru toată
perioada de valabilitate a
mărcii.
3. Teritoriul de acţiune al
contractului - Republica
Moldova.
1. Licenţă neexclusivă.

3411
11.06.2021

2. Termenul de acţiune al
contractului de la
19.02.2021 până la
19.02.2031, cu condiţia
reînnoirii termenului de
valabilitate al mărcii.
3. Teritoriul de acţiune al
contractului - Republica
Moldova.
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4/2017

18.02.1997
006219
18.02.1997

2R 5585

006220
18.02.1997

2R 5596

023632
04.06.2008

R 18721

023713
18.06.2008

R 18722

023714
18.06.2008

R 18723

023659
10.06.2008

R 18729

12/2008
11/2009
11/2011
3/2016
6/2018

029771
10.09.2011

22995

11/2011
9/2012
3/2016

12/2008
11/2009
11/2011
3/2016
5/2018

Radieri din Registrul naţional al contractelor de licență
Prin decizia AGEPI nr. 3725 din 11.06.2021 se radiază informaţia privind contractul de licenţă neexclusivă nr. 2734 înregistrat la 09.01.2017, încheiat între licenţiarul B.S.A., FR şi licenţiatul LACTALIS-ALBA S.R.L.,
companie, întreprindere cu capital străin, MD, referitor la mărcile nr. 2R 3009 şi nr. IR 772868, în temeiul
demersului de radiere a contractului de licenţă neexclusivă din 19.05.2021.

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet
de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

182

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

IT
RU
MD
US
US

a 2018 0101
a 2018 0092
a 2020 0042
a 2018 0100
a 2017 0055

2017.06.07
2017.03.06
2020.05.22
2016.08.08
2015.10.22

5/2019
3/2019
6/2019
9/2017

51(2)
51(2)
46, 91(2)
51(2)
51(6)
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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. 50/2008 (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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE „ELIRI”, MD
LABORATOIRE HRA-PHARMA, FR

(11) Nr.
brevet
4046

(21) Nr.
depozit
a 2009 0139

(22) Data depozit
2009.12.23

Data încetării
valabilităţii
2020.12.23

4591

a 2015 0060

2013.12.05

2020.12.05

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei de menţinere
în vigoare a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50/2008,
pentru care termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI NANOTEHNOLOGII „D. Ghiţu”, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
GESVAL S.A., BE
TS-REBAR HOLDING LLC, US;
BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD
SALOGUB Dmitrii, MD

(11) Nr.
brevet
3657

(21) Nr.
depozit
a 2007 0344

(22) Data
depozit
2007.12.25

Data încetării
valabilităţii
2019.12.25

4275
4380

a 2012 0123
a 2014 0132

2012.12.14
2014.12.16

2019.12.14
2019.12.16

4400

a 2014 0133

2014.12.16

2019.12.16

4421
4477
4481
4558

a 2015 0004
a 2013 0092
a 2012 0127
a 2017 0012

2015.01.20
2013.12.03
2012.12.27
2017.01.27

2020.01.20
2019.12.03
2019.12.27
2020.01.27

4619

a 2017 0103

2017.12.04

2019.12.04

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie
de scurtă durată retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,
articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.
1

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

MD

s 2019 0120

2019.12.02

-

46, 91(2)

183
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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,
articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.
1
2
3

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

MD
MD
MD

s 2020 0010
s 2020 0149
s 2020 0075

2020.02.14
2020.12.02
2020.07.17

-

12(1)
12(1)
12(2)

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

2

3

4

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
IP UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A
MOLDOVEI, MD

(11) Nr.
brevet
1021

(21) Nr.
depozit
s 2015 0162

(22) Data depozit
2015.12.14

Data încetării
valabilităţii
2020.12.14

1034

s 2015 0160

2015.12.10

2020.12.10

1081

s 2015 0161

2015.12.11

2020.12.11

1102

s 2015 0159

2015.12.07

2020.12.07

MK4A Lista brevetelor de invenţie de scurtă
durată a căror valabilitate a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate
Nr.
1
2
3
4
5

184

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
CĂTANĂ Monica, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL
REPUBLICII MOLDOVA, MD
CECAN Pavel, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

931

s 2015 0040

2015.03.18

Data expirării
duratei de valabilitate
2021.03.18

937

s 2015 0039

2015.03.18

2021.03.18

967

s 2015 0032

2015.03.10

2021.03.10

971
1062

s 2015 0030
s 2015 0059

2015.03.03
2015.04.17

2021.03.03
2021.04.17
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ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror termen de valabilitate a fost prelungit
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, numărul depozitului,
data depozitului, titularul, data expirării termenului de valabilitate a brevetului,
data expirării termenului de valabilitate prelungit
Nr.
crt.

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(73) Titular

UNIVERSITATEA AGRARĂ
DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA AGRARĂ
DE STAT DIN MOLDOVA,
MD

1

1076

s 2015 0168

2015.12.28

2

1077

s 2016 0001

2016.01.05

Data expirării
termenului
de valabilitate
prelungit
2025.12.28

Data expirării
termenului de
valabilitate a
brevetului
2021.12.28
2022.01.05

2026.01.05

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă /
Plant variety patent applications /
Заявки на патент на сорт растения
Modificări ale denumirilor soiurilor de plante
Amendments of the plant variety denominations
Изменения наименований сортов растений
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,
solicitantul, amelioratorul, denumirea comună (taxonul botanic),
denumirea propusă iniţial, denumirea modificată
Nr. Nr. depozit/
crt. Data depozit
No. Application number/
Filing date

a. Solicitantul
b. Amelioratorul
a. Applicant
b. Breeder

Denumirea comună
(Taxonul botanic)
Common name
(Botanical taxon)

Denumirea soiului
propusă iniţial
Initially proposed
variety denomination

Denumirea
modificată a soiului
Amended variety
denomination

№
п/п

Номер заявки/
Дата подачи

а. Заявитель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)

Измененное
наименование сорта

v 2020 0018 /
2020.08.19

a. TROCIN Dumitru,
MD

MUR
(Rubus fructicosus L.)

Первоначально
предложенное
наименование
сорта
TinyBlack

b. TROCIN Dumitru,
MD

Blackberry
(Rubus fructicosus L.)

1

DIMA

Ежевика
(Rubus fructicosus L.)

185
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38/2008,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(210)
Nr. de depozit
044602
044854
045129
045205
045233
045245
045287
045325
045333
045431
046641
047034

(220)
Data de depozit
2019.07.17
2019.09.18
2019.11.11
2019.11.21
2019.11.29
2019.12.04
2019.12.10
2019.12.16
2019.12.20
2020.01.21
2020.08.25
2020.11.05

Data retragerii
2021.06.07
2021.06.24
2021.06.04
2021.06.07
2021.06.07
2021.06.07
2021.06.07
2021.06.16
2021.06.11
2021.06.25
2021.06.25
2021.06.03

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

Nr. BOPI
11/2019
11/2019
2/2020
2/2020
2/2020
2/2020
2/2020
2/2020
2/2020
3/2020
12/2020
3/2021

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
(220)
Data
de depozit
2019.07.29

(540)
Reproducerea mărcii

1

(210)
Nr. de
depozit
044676

2
3
4

045374
045389
045433

2020.01.03
2020.01.10
2020.01.21

arnica™
AYOUME
McRow

5
6
7
8
9

045477
045492
045608
045638
045710

2020.01.28
2020.01.29
2020.02.14
2020.02.24
2020.03.04

Moartea şobolanilor
RENGA
Training Maraton Online
Flori Da casa de flori
METAMIL

10
11
12
13

045772
045992
045993
046100

2020.03.16
2020.05.15
2020.05.15
2020.06.04

14

046108

2020.06.03

15
16

046122
046151

2020.06.04
2020.06.16

17

046193

2020.06.17

FIRE RESCUE
Nemko
NEMKO
SPX UNDERFLOOR
SYSTEM
SALON PROFESSIONAL
POET
RUSSCHII HOLOD
VODKA
YUMMY

18

046328

2020.07.10

Diesel Energy

19

046367

2020.07.16

i Sanatate

20
21

046368
046442

2020.07.20
2020.07.27

22

046491

2020.07.29

LAGOM NOT TOO
LITTLE NOT TOO
MUCH
kimya

23

046608

2020.08.20

TRIUMF

Nr
crt.

186

awei

Data expedierii
deciziei
de respingere
2021.06.24

(441)
Nr. BOPI

2021.06.14
2021.06.11
2021.06.23

6/2020
3/2020
3/2020

2021.06.24
2021.06.10
2021.06.10
2021.06.25
2021.06.24

3/2020
5/2020
5/2020
10/2020
5/2020

2021.06.10
2021.06.24
2021.06.24
2021.06.07

5/2020
7/2020
7/2020
8/2020

CEPOI Sergiu, MD

2021.06.24

9/2020

BESCHIERU Daria, MD
BOIAR GRUP S.R.L., MD

2021.06.10
2021.06.04

8/2020
8/2020

BUCURIA DULCE S.R.L.,
MD
NOW OIL RETAIL S.R.L.,
MD
PRO DIGITAL S.R.L., întreprindere cu capital străin,
MD
BOIAR GRUP S.R.L., MD
SÎRBU Ludmila, MD

2021.06.10

9/2020

2021.06.01

9/2020

2021.06.23

9/2020

2021.06.21
2021.06.11

9/2020
10/2020

2021.06.23

11/2020

2021.06.09

11/2020

(730)
Solicitant
cod ST.3 OMPI
Shenzhen Yale Electronics
Co., Ltd., CN
MOLDOVAN Eugeniu, MD
POSLAVSCAIA Irina, MD
GRANDHORECA S.R.L.,
MD
MOROZ Stanislav, MD
CEPOI Victor, MD
DIVIRICEAN Sandală, MD
POSTICA Irina, MD
Joint Stock Company
„Schelkovo Agrohim”, RU
PUSTILNIK Dmitri, US
Nemko AS, NO
Nemko AS, NO
SIMPLEX-CO S.R.L., MD

VELIAS GRUP S.R.L., societate comercială, MD
OHRIMENCO Egor, MD

10/2019

MD - BOPI 7/2021

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor al căror
termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 16 (5) din Legea nr. 38/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
(540)
Denumirea mărcii
4
DECOLORIL

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2020.12.12

TEXACO

2020.12.19

1
1

(111/116)
Nr. înregistrării
2
2R 219

(210)
Nr. de depozit
3
000499

2

R 8362

009901

3

R 8363

009902

4

R 8364

009903

5

R 8366

009912

6

R 8398

009861

INTERIOR

2020.12.13

7

R 8405

009862

MARI - MAR

2020.12.13

8

R 8425

009969

TOAST DE LUX

2020.12.28

9

R 8488

009860

ACTIDUAL

2020.12.12

10

R 8489

009880

RED & WHITE

2020.12.15

11

R 8591

009885

Marcă tridimensională

2020.12.11

12

R 9143

009874

Cristal Palace

2020.12.21

13

R 9144

009879

Conte Dracula

2020.12.15

14

R 9149

009966

2020.12.26

15

R 9395

009887

MM
Mini Miss
Moldova
SUN BLADE

16

21825

028198

БИОКОНТУР
BIOCONTUR

2020.12.03

17

21857

028207

Fiore

2020.12.07

18

21861

028255

COLINA CITY

2020.12.10

19

21865

028200

СВОБОДНЫЙ20

2020.12.03

Nr.
crt.

Havoline
ENERGY
TEXACO

Havoline
DIESEL

2020.12.19

Havoline

2020.12.19

TEXACO

2020.12.22

Havoline

2020.12.19

(730)
Titularul și adresa, cod ST. 3 OMPI
6
L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR
14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa
Chevron Intellectual Property LLC, US
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA
94583, Statele Unite ale Americii
Chevron Intellectual Property LLC, US
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA
94583, Statele Unite ale Americii
Chevron Intellectual Property LLC, US
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA
94583, Statele Unite ale Americii
Chevron Intellectual Property LLC, US
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA
94583, Statele Unite ale Americii
SAPOJNIC Alexandru, MD
Str. Trandafirilor nr. 1, MD-2039,
Stăuceni, Chişinau, Republica Moldova
SAPOJNIC Alexandru, MD
Str. Trandafirilor nr. 1, MD-2039,
Stăuceni, Chişinau, Republica Moldova
TOAST DE LUX S.R.L., MD
Str. Bucureşti nr. 76,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., IT
Via Palermo 26/A, 43100 PARMA, Italia
SC „Ducates Grup” S.R.L., MD
MD-5810, s. Budăi, r-nul Teleneşti,
Republica Moldova
IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir,
Republica Moldova
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
GRAPE VALLEY S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, Taraclia,
Republica Moldova
ELIT CENTRU S.R.L. agenţie de modele, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Oracle America, Inc., US
500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065, Statele Unite ale Americii
BULGARU Igor, MD
Str-la Aron Pumnul nr. 161,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
PETROV Alexandr, MD
Bd. Moscova nr. 12, bloc 2, ap. 118,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ASVOCON S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucureşti nr. 46, ap.3,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
BULGARU Igor, MD
Str-la Aron Pumnul nr. 161,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
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1
20

2
21883

3
028260

4
Piccadilly

5
2020.12.14

21

21924

028196

ЖИВИТЕЛЬ

2020.12.03

22

21925

028197

ФИТОСИЛА
FITOSILA

2020.12.03

23

21930

028316

МОНАСТЫРСКИЙ
КРАЙ

2020.12.23

24

21963

028219

2020.12.02

25

21965

028328

TG
TEHNO
GRADA
Loran
car rental

26

21978

028331

G
GIRAMONDO

2020.12.21

27

22019

028220

MICROMED

2020.12.02

28

22035

028269

SOCIAL GATE

2020.12.09

29

22036

028270

S.G.

2020.12.09

30

22038

028315

КРАЙ
МОНАСТЫРЕЙ

2020.12.23

31

22039

028333

daisy

2020.12.21

32

22040

028339

ESTERO

2020.12.23

33

22052

028349

2020.12.30

34

22064

028222

ARCADA
GALATI
ROMANIA ARCADA
SVETLITSA

35

22065

028223

СВЕТЛИЦА

2020.12.02

36

22066

028244

YO-KIDS

2020.12.09

37

22074

028231

2020.12.06

38

22075

028307

Прибыль для
бизнеса
Економия для
людей
ЦЕЛИНА

2020.12.17

39

22096

028342

Marcă figurativă

2020.12.23

40

22099

028265

SELPATH

2020.12.09

41

22100

028293

BASSO

2020.12.21

188

2020.12.20

2020.12.02

6
Allied Global Tobacco Ltd, GB
Wey Court West, Union Road, Farnham, Surrey
GU9 7PT, Regatul Unit
BULGARU Igor, MD
Str-la Aron Pumnul nr. 161,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
BULGARU Igor, MD
Str-la Aron Pumnul nr. 161,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
VINĂRIA DIN VALE & Co S.A., MD
MD-4437, Săseni, Călăraşi,
Republica Moldova
Tehnograda S.R.L., organizaţie de pază, MD
Str. Miron Costin nr. 7, of. 407,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
RUSU Inga, MD
Str. M. Frunze nr. 13, MD-4839,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
GIRAMONDO S.R.L., MD
Str. Grenoble nr. 159/2, ap. 8,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
MICROMED S.R.L., MD
Str. N. Testemiţanu nr. 27,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
SALEMI Rosario, MD
Str. Andrei Doga nr. 2, bloc 1, ap. 24-A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
SALEMI Rosario, MD
Str. Andrei Doga nr. 2, bloc 1, ap. 24-A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
VINĂRIA DIN VALE & Co S.A., MD
MD-4437, Săseni, Călăraşi,
Republica Moldova
SCORŢESCU Liudmila, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, ap. 81,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
ARAKELYAN Artur, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, ap. 81,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
Tymchik Vitaliy Ivanovich, UA
65023, 8/26 Dvoryanskaia str., Odessa, Ucraina
ARCADA COMPANY S.A.,
societate comercială, RO
Str. Brailei c/c Constructorilor 800375 GALAŢI,
România
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Aston
Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty”, RU
3b, ul. 1-ya Lugovaya, RU-344002
Rostov-na-Donu, Federaţia Rusă
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Aston
Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty”, RU
3b, ul. 1-ya Lugovaya, RU-344002
Rostov-na-Donu, Federaţia Rusă
ARTEMIEV Serghei, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 9, bloc 3, ap. 28,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
ALMAIAN S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 7, of. 10,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
Mitel Networks Corporation, CA
350 Legget Drive, Ottawa, Ontario K2K 2W7,
Canada
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 1038426, Japonia
BASTR-COM S.R.L., MD
Str. Moldova nr. 4, ap. 38, MD-2089, Ciorescu,
Chişinău, Republica Moldova
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1
42

2
22105

3
028369

4
Cu cine faci banking

5
2020.12.29

43

22106

028370

GÎNDIM LA FEL

2020.12.29

44

22107

028372

POWERCARD

2020.12.29

45

22112

028199

АКВИОН
ACVION

2020.12.03

46

22113

028245

C.G.

2020.12.06

47

22114

028354

Simplu
Finance

2020.12.30

48

22126

028243

SMAD-GRUP

2020.12.03

49

22144

028213

50

22150

028278

Dr. Pitel

2020.12.20

51

22151

028282

DA SAU NU

2020.12.20

52

22152

028283

VIP
Confidențe

2020.12.20

53

22153

028284

Salutare
NAŢIUNE

2020.12.20

54

22163

028277

Sănătate
EVP

2020.12.20

55

22202

028332

en-Ri

2020.12.23

56

22203

028338

SunExpress

2020.12.23

57

22204

028350

CANPOL BABIES

2020.12.29

58

22238

028379

GISCUIT

2020.12.31

59

22240

028301

KRALL

2020.12.13

60

22241

028302

SUMMIT

2020.12.13

61

22242

028303

SARGON

2020.12.13

62

22243

028305

AMOR CEMA

2020.12.13

casa noastra

2020.12.01

6
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
BULGARU Igor, MD
Str-la Aron Pumnul nr. 161,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
SALEMI Rosario, MD
Str. Andrei Doga nr. 2, bloc 1, ap. 24-A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale S.A.,
bancă comercială, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
STRESTIAN Mihail, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 70, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
LUNGU Dorin, MD
Str. Al. Marinescu nr. 44, ap. 35, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
Dr. PITEL S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 23,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
GENERAL MEDIA GROUP S.R.L., MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
GENERAL MEDIA GROUP S.R.L., MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
GENERAL MEDIA GROUP S.R.L., MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
SĂNĂTATE EVP S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 23,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
TITOV Mihail, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
CRAMARENCO Iurie, MD
Str. Nicolae H. Costin nr. 59, ap. 168,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
HENDRIX BAIL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Tighina nr. 49/3, of. 54,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
VEC S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
CEMA S.A.,
societate mixtă moldo-ceho-americană, MD
Str. Costiujeni nr. 16,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
CEMA S.A.,
societate mixtă moldo-ceho-americană, MD
Str. Costiujeni nr. 16,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
CEMA S.A.,
societate mixtă moldo-ceho-americană, MD
Str. Costiujeni nr. 16,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
CEMA S.A., societate mixtă moldo-cehoamericană, MD
Str. Costiujeni nr. 16,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
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1
63

2
22263

3
028340

4
DAS PRONTO

5
2020.12.23

64

22268

028246

COMMERCIAL
GATE

2020.12.06

65

22284

028295

MegaMed
produse ortopedice

2020.12.14

66

22304

028262

uni Wine

2020.12.09

67

22311

028334

uni Tort

2020.12.21

68

22381

028344

EVITA PERONI

2020.12.20

69

22385

028298

MUSCATTO

2020.12.13

70

22408

028348

CASA DULCE

2020.12.28

71

22422

028364

devpas

2020.12.28

72

22442

028359

MakaRoșki

2020.12.27

73

22520

028242

5OK

2020.12.08

74

22560

028247

EKF

2020.12.07

75

22597

028320

cactus.md

2020.12.17

76

22598

028321

5
TV&RADIO

2020.12.17

77

22622

028214

Radio Relax FM

2020.12.01

78

22623

028215

Noaptea lungă de
scurt metraj

2020.12.01

79

22624

028322

noaptea.md

2020.12.17

80

22625

028323

2x2
KIDULT TV

2020.12.17

81

22626

028376

mama
panda

2020.12.29

82

22654

028313

Caffé
MAURO

2020.12.16

83

22693

028221

style.

2020.12.02

84

22775

028261

Black
cork

2020.12.13

190

6
F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.,
IT
Via XXV Aprile 5, 20016 Pero, Milano (MI), Italia
SALEMI Rosario, MD
Str. Andrei Doga nr. 2, bloc 1, ap. 24-A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
MEGAŞARM LUX S.R.L.,
societate comercială, MD
Calea Ieşilor nr. 61, bloc 4, ap. 49,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti,
Republica Moldova
DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti,
Republica Moldova
Deichmann+Co. Ltd., HK
104 B TCL Tower, 8 Tai Chung Road, Tsuen
Wan, Hong Kong, Hong Kong
PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
Aqua-Diva S.R.L., societate comercială, MD
MD-4601, s. Hlinaia, r-nul Edineţ,
Republica Moldova
DEVPAS S.R.L., MD
Str. Trandafirilor nr. 37, blloc 1, ap. 36,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
BALEA Vitalie, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 29, bloc 1, ap. 44,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
FTD Investments Limited, CY
Zinas Kanther & Origenous, P.C. 3035, Limassol, Cipru
Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu
„EKF Elektrotehnika”, RU
3-y proezd Perova Polya, dom 8, str. 11, g.
Moskva, 111141, Federaţia Rusă
SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2, MD-2050,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2, MD-2050,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2, MD-2050,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2, MD-2050,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2, MD-2050,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
MIGAI Nadejda, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
MANIACOV Alexei, MD
Bd. Traian nr. 1/1, ap. 20,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
NEOTEC S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 18, ap. 56,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
E! Entertainment Television, LLC, US
5750 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90036,
Statele Unite ale Americii
VINDICUM S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. V. Belinski nr. 59,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
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1
85

2
22875

3
028251

4
MUST

5
2020.12.07

86

22876

028252

ROCK VAGON

2020.12.07

87

22903

028346

ecosfera

2020.12.23

88

23264

028360

Radio Jazz Fm

2020.12.27

89

23422

028337

LA FAMILIA

2020.12.23

90

23914

028263

CASTLE
BEER

2020.12.09

91

24086

028361

2020.12.28

92

24858

028367

Association
Culinary
Catering
MOLDOVA
MAXICONT

2020.12.29

93

24859

028371

MAXICREDIT

2020.12.29

6
MUSTEAŢĂ Eduard, MD
Bd. Traian nr. 6, bloc 4, ap. 16,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
MUSTEAŢĂ Eduard, MD
Bd. Traian nr. 6, bloc 4, ap. 16,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
CEBANU Valeriu, MD
Str. Valea Crucii nr. 22, ap. 72,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
ŞUIU Vitalie, MD
Str. Buiucani nr. 1, MD-2071, Dumbrava,
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova
COSTIN Nicolae, MD
MD-3739, Zubreşti, Străşeni,
Republica Moldova
GRATE Alexandru, MD
Str. Aşhabad nr. 115, bloc 1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
ASOCIAŢIA CULINARILOR CATERING MOLDOVA, asociaţie obştească, MD
Calea Ieşilor nr. 55, bloc 2, ap. 58,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în decembrie 2021
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Nr.
crt.
1
1

(111/116)
Nr. înregistrării
2
R 8743

(210) Nr.
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

3
010794

4
TOMAI

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2021.12.14

R 9130

010835

NEXA

2021.12.17

R 9132

010838

BS

2021.12.25

R 9133

010839

Banca Socială

2021.12.25

R 9134

010840

2021.12.25

R 9165
R 9166
R 9167
R 9168
R 9169
R 9170

010774
010776
010777
010779
010780
010781

UNIVERSALITATE CORECTITUDINE STABILITATE
Banca Socială
CORVINA
UNIVERSAL
JUMBO
fp farmaprim
CASA DE VIS
PRINGLES

R 9173

010790

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

ACAP
ASOCIAŢIA CONTABILILOR ŞI AUDITORILOR
PROFESIONIŞTI
DIN REPUBLICA MOLDOVA

2021.12.03
2021.12.03
2021.12.03
2021.12.05
2021.12.05
2021.12.05
2021.12.12

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
TOMAI-VINEX S.A., societate comercială, MD
PPG Industries Ohio, Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform regulilor statului Delaware, US
BANCA COMERCIALĂ „BANCA
SOCIALĂ” S.A., MD
BANCA COMERCIALĂ „BANCA
SOCIALĂ” S.A., MD
BANCA COMERCIALĂ „BANCA
SOCIALĂ” S.A., MD
UNIVERSAL S.p.A., IT
UNIVERSAL S.p.A., IT
UNIVERSAL S.p.A., IT
FARMAPRIM S.R.L., MD
KRASNICOVA Larisa, MD
KELLOGG EUROPE TRADING
LIMITED, IE
Asociaţia contabililor şi auditorilor
profesionişti din Republica Moldova,
MD
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1
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
R 9174

3
010791

4
TECNIS

5
2021.12.13

R 9176

010796

Marcă tridimensională

2021.12.17

R 9184
R 9200

010834
010863

ARAWANA BRAND
Hora Mare

2021.12.12
2021.12.25

R 9202

010878

Vals

2021.12.26

R 9242
R 9268

010785
010808

TIREX PETROL
CRICOVA

2021.12.17
2021.12.21

R 9277

010906

VERMODJE

2021.12.05

R 9291

010941

CLICK

2021.12.06

R 9325

010782

ВОЛЧОНОК VOLCHONOK

2021.12.10

R 9402
R 9453

010773
010757

2021.12.03
2021.12.05

R 9537

010862

R 9552

010789

CARIOCA
VINO VISTA
ВИНО ВИСТА
HELP
MEDICAL GROUP
PERFECT

2021.12.12

R 9772

010942

RECOMPENSA

2021.12.06

R 9849

010876

NEXA AUTOCOLOR

2021.12.25

R 10053
23052

010864
030349

REHYDOLUM
ECO BUBBLE

2021.12.26
2021.12.15

23068
23098
23155

030286
030288
030341

2021.12.02
2021.12.05
2021.12.13

23203

030281

G3
RUMEOR
LD
QUALITY TOBACCO
Marcă figurativă

2021.12.01

23228

030313

VIRTUOSO

2021.12.07

23247

030372

FIGHTING
EAGLES

2021.12.22

23248
23249
23250
23251

030373
030375
030376
030403

2021.12.22
2021.12.22
2021.12.22
2021.12.28

23256
23261
23283

030332
030317
030307

INTELISCON
DOVE
Marcă figurativă
ZEUS
ceramica
BORDEI
GEROT LANNACH
ESENŢE CEREŞTI

23289

030342

2021.12.13

23290

030559

2021.12.14

CEGOLTAR S.R.L., MD

23298
23307

030366
030336

EST. 1975
MORE
AMERICAN BLEND
Южкабель
ЮКЗ
Marcă figurativă
XTS

CASTEL MIMI S.R.L., MD
G.L. Pharma GmbH, AT
ZARINI Valter, IT
CECCHETTO Martino, IT
Japan Tobacco Inc., JP

2021.12.16
2021.12.12

23328

030395

CAMERA

2021.12.28

23336
23337
23344
23345
23349

030383
030452
030314
030315
030291

RUTADOR
ФРОЛОВЪ
ЮЖНЫЙ КОНДИТЕР
GLAZUMIR
IC-MODELS

2021.12.23
2021.12.20
2021.12.08
2021.12.08
2021.12.05

TEXTIL FLOARE S.R.L., MD
GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and
existing under the laws of the State
of Delaware, US
RASNA-PLUS S.R.L., societate
comercială, MD
RUTADOR S.R.L., MD
DMITRIEVA Olga, MD
VIAŢA DULCE S.R.L., MD
VIAŢA DULCE S.R.L., MD
CURMEI Ion, MD

22
23
24
25
26
27

2021.12.21

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2021.12.08
2021.12.07
2021.12.06

47
48
49
50
51
52
53
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6
Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., US
SHELL BRANDS INTERNATIONAL
AG, CH
Kuok Oils & Grains Pte Ltd, SG
VINARIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
NEFIS S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
TIREX PETROL S.A., MD
CRICOVA S.A., combinat de vinuri,
MD
VERMODJE S.R.L., societate comercială, MD
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip
închis, fabrică de vinuri şi coniacuri
din Tiraspol, MD
UNIVERSAL S.p.A., IT
DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
BOU Ghenadii, MD
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD
PPG Industries Ohio, Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform regulilor statului Delaware, US
DEPOFARM S.R.L., MD
Samsung Electronics Co., Ltd.
(a Korean Corporation), KR
BYD COMPANY LIMITED, CN
DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
Gallaher Limited, GB
TINERII DEMOCRAŢI, asociaţie
obştească, MD
IDEEA PRIM S.R.L., societate comercială, MD
FIGHTING ENTERTAINMENT ASSOCIATION (FEA), asociaţie obştească, MD
INTELISCON S.R.L., MD
Unilever IP Holdings B.V., NL
Unilever IP Holdings B.V., NL
KERAMIN GRUP S.R.L., MD
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1
54
55

2
23398

3
030326

4
HEPA VEDA

5
2021.12.08

23399

030327

2021.12.08

23402

030353

IMUNNO
VEDA
C
NOMEN EST OMEN CRICOVA

56

57
58
59
60
61
62
63
64
65

2021.12.15

PATRIMONIUL NAŢIONAL CULTURAL

23414
23420
23427
23455
23469
23470

030387
030397
030343
030306
030282
030408

1952
CRICOVA
CLAAS
ДОБРОЕ ИМЯ
BOEN
bbk
FULYA
LIKOPID

23473

030448

DORESAN W

2021.12.28

23474

030449

NUCOSAN W

2021.12.28

23475

030450

DOVISAN W

2021.12.28

23495

030347

Marcă figurativă

2021.12.14

23503

030339

OROSPRAY

2021.12.13

23506
23513

030385
030378

2021.12.22
2021.12.21

23521

030338

23526
23528
23544
23548

030384
030308
030451
030368

23566

030406

GIOTELLI
style. ®
NETWORK
novaservis
quality design style
ANTONI ZEEMAN
G GLAVAZZI
слонёнок фит
INSERT
ИНСЕРТ
odido

23596

030321

Marcă figurativă

2021.12.08

23597

030334

Marcă figurativă

2021.12.08

23598

030335

Marcă figurativă

2021.12.08

23606
23624
23643

030316
030433
030325

VETRATE
ATRIUM
LILIPUT

2021.12.07
2021.12.30
2021.12.08

23644

030389

Marcă figurativă

2021.12.26

23654

030346

2021.12.14

23658
23662

030359
030354

23674
23675
23683

030380
030278
030371

23684
23685
23715
23752

030396
030453
030360
030370

ТИРАМИСУ
TIRAMISU
GARIXEDE
C
NOMEN EST OMEN CRICOVA
BASTION
Volt
SCALLEN POWER ENERGY DRINK
SL
Кашка-Малашка
REVGASIL
McCAFE

2021.12.23
2021.12.13
2021.12.13
2021.12.06
2021.12.01
2021.12.29

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

2021.12.09
2021.12.22
2021.12.06
2021.12.20
2021.12.19
2021.12.29

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

6
COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD
COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD
CRICOVA S.A., combinat de vinuri,
MD

2021.12.16
2021.12.15
2021.12.22
2021.12.01
2021.12.19
2021.12.27
2021.12.20
2021.12.16
2021.12.21

CLAAS KGaA mbH, DE
VOX-DESIGN S.R.L., firmă, MD
PANAINTE Zinaida, MD
BBK (IP) LIMITED, VG
ALLAHVERDIEV Muharib, MD
Aktsionernoe Obshchestvo „Peptek”,
RU
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, MD
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, MD
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, MD
CPS Technology Holdings LLC, a
company organized and existing
under the laws of Delaware, US
FLUMED-FARM S.R.L., societate
comercială, MD
GRAUR Mihail, MD
E! Entertainment Television, LLC,
US
KORYNAMOL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
GRAUR Mihail, MD
GLAVAŢCHI Igor, MD
DMITRIEVA Olga, MD
FARMAPRIM S.R.L., MD
MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co.KG, DE
British American Tobacco (Brands)
Inc., US
British American Tobacco (Brands)
Inc., US
British American Tobacco (Brands)
Inc., US
G.L. Pharma GmbH, AT
KILOVATÎI Alexandr, MD
COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD
ENERGY BEVERAGES LLC, a
Delaware limited liability company,
US
Limited Liability Company „TMServis”, RU
Merck Sharp & Dohme Corp., US
CRICOVA S.A., combinat de vinuri,
MD
VIERU Călin, MD
AMERHANOVA Natalia, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
SLAVENA LUX S.R.L., MD
DMITRIEVA Olga, MD
Merck Sharp & Dohme Corp., US
McDonald's Corporation, a
corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware, US
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1
93

2
23759

3
030369

030401
030300
030337

4
МОРСКОЙ УРОЖАЙ SEA
HARVEST
H
WHITE
HILTON
H
LILAC
HILTON
BE YOUR BEST WITH THE
BEST
BIJU ROOM
SMART CHEK
POWERFRAME

23775

030319

23776

030320

23780

030402

23800
23807
23821
23822

030348

POWER FRAME

2021.12.14

23868
23872

030333
030328

MODEX
GRIPOUT

2021.12.08
2021.12.08

23917
23918

030400
030356

2021.12.26
2021.12.16

23919
23968
24065

030357
030322
030673

24067
24154

030379
030309

HAPPY BAR & GRILL
P
STALINSKAYA ® PREMIUM VODKA Original
STALINSKAYA ®
VILLA ROSSA
Sandra
Success
ICE CREAM desert CAKE
VANILLA & CHOCOLATE
BRILLIANT
ah.md

24206

030388

DIROL МЯТНЫЙ ЛАЙМ

2021.12.23

24338
24347
24457

030393
030287
030390

2021.12.26
2021.12.02
2021.12.26

24458
24462

030391
030305

RADIO TAXI
LS
FUZE
tea
FUZE TEA
CARLTON

24498
24526

030280
030312

SL
CANAL 3

2021.12.01
2021.12.07

24725
24871
25517

030365
030382
030381

SomNEO
Ricomario
AMOROSO

2021.12.19
2021.12.23
2021.12.26

94
95
96
97
98

5
2021.12.20

6
MIGHEODAN S.R.L., MD

2021.12.07

British American Tobacco (Brands)
Inc., US

2021.12.07

British American Tobacco (Brands)
Inc., US

2021.12.27

Avon Products, Inc., US

2021.12.27
2021.12.05
2021.12.12

SERBIN Igor, MD
POLISANO PRIM S.R.L., MD
CPS Technology Holdings LLC, a
company organized and existing
under the laws of Delaware, US
CPS Technology Holdings LLC, a
company organized and existing
under the laws of Delaware, US
„MEXON” LTD, BG
COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD
CURTEV Alexandru, MD
S.C. PRODAL 94 S.R.L., RO

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

2021.12.16
2021.12.08
2021.12.22

SC PRODAL 94 S.R.L., RO
LABIONDA-PLUS S.R.L., MD
SANDRILIONA S.R.L., societate
comercială, MD

2021.12.22
2021.12.07

CEPOI Victor, MD
INCASO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
KRAFT FOODS DANMARK INTELLECTUAL PROPERTY ApS, DK
NEZNAICO Igor, MD
ZAHARIA Victor, MD
DP BEVERAGES LIMITED, KY

2021.12.26
2021.12.06

115
116
117
118
119
120

DP BEVERAGES LIMITED, KY
Blount, Inc., societate înregistrată ca
o corporaţie în conformitate cu legislaţia statului Delaware, US
ZAHARIA Victor, MD
GENERAL MEDIA GROUP S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
ANTURAJ NOU S.R.L., MD
RICOMARIO S.A., MD
DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD

FA9L Lista desenelor și modelelor industriale retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi
modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(22)
Data
de depozit
3
2019.11.08
2019.11.08
2019.11.08

(28)
Nr. de desene
şi modele industriale

Data
de retragere

(43)
Nr. BOPI

1
1
2
3

(21)
Nr.
de depozit
2
f 2019 0075
f 2019 0076
f 2019 0077

4
1
1
1

5
2021.06.22
2021.06.22
2021.06.22

6
1/2020
1/2020
1/2020

4

f 2019 0078

2019.11.08

1

2021.06.22

1/2020
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1
5
6
7

2

3

4

5

6

f 2019 0079
f 2019 0081
f 2019 0086

2019.11.08
2019.11.08
2019.11.13

1
1
1

2021.06.22
2021.06.22
2021.06.22

1/2020
1/2020
3/2020

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.
1
2
3
4

(21)
Nr.
de depozit
f 2020 0012
f 2020 0030
f 2020 0040
f 2020 0051

(22)
Data
de depozit
2020.03.06
2020.06.10
2020.07.31
2020.09.25

(28)(20)
Nr. de desene şi modele industriale
(nr. desenului şi modelului industrial)
3
1(2)
4
1(2)

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

2021.06.14
2021.06.18
2021.06.14
2021.06.18

4/2020
8/2020
10/2020
12/2020

MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI

1

SAVERGLASS, FR
3 rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, Franţa
RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE
CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova,
Republica Moldova
UZUN Valentina, MD
Str. Sadovaia nr. 24, MD-6113, Cazaclia,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCŢIE ŞI
COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

2

3
4

(11) Nr.
certificatului
925

(21) Nr.
de depozit

(22) Data de
depozit

f 2005 0158

2005.12.28

(18) Data expirării
termenului de
valabilitate
2020.12.28

1333

f 2010 0098

2010.12.07

2020.12.07

1363

f 2010 0102

2010.12.17

2020.12.17

1727

f 2015 0102

2015.12.04

2020.12.04
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în
Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), numărul Buletinului de Desene şi Modele
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3
OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51) Clase

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

Nr. IDB

Ambalaj pentru rulouri
de hârtie (rulouri de
hârtie igienică sau de
hârtie de bucătarie) /
Packaging for rolls of
paper (toilet paper or
kitchen paper rolls) /
Emballage pour
rouleaux de papier
(rouleaux de papier
hygienique ou de papier
essuie-tout)
Interfaţă grafică pentru
utilizator pentru ecranul
de afişare sau o parte a
acestuia / Graphical
user interface for
display screen or
portion thereof /
Interface graphique
utilisateur pour ecran
d'affichage ou portion
de celui-ci

09-05

1 (3)

8/2020

14-04

1

36/2020

Dispozitiv de închidere
(clemă) pentru
ambalaje / Closing
mean (clip) for
packaging / Dispositif
de fermeture (pince)
pour le conditionnement

09-07

1 (1)

44/2020

(23)(30)
Prioritate
1

DM/205783

2019.09.18

FICOSOTA
OOD, BG

2

DM/209998

2019.10.09

JIVEWORLD,
SPC, US

2019.04.12,
29/687,424,
US

3
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DM/210914

2020.08.16

„AKAMA” LLC,
UA
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul și data depozitului, numărul BOPI, datele inițiale
care au fost publicate, datele rectificate
Nr.
crt.
1

OPI

Nr.
depozit

Data
depozit

Nr.
BOPI

Cerere de
înregistrare a
mărcii

047179

2020.12.03

2/2021

Date iniţiale
(531) CFE(8)
03.01.01
03.01.24
03.01.25
04.02.20

Date rectificate
(531) CFE(8)
03.01.01
03.01.24
03.01.25
04.02.20
07.05.11
14.01.13
14.01.15
18.02.01
26.04.18
27.05.22

Erată în titlul
Listei certificatelor de înregistrare a mărcilor eliberate
în iunie 2021
publicate în BOPI nr. 6/2021, pag. 3, 4, 137
în loc de:

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor eliberate
în iunie 2021
se va citi:

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor eliberate
în mai 2021
Erată în Lista mărcilor reînnoite
publicată în BOPI nr. 6/2021, pag. 140
în loc de:
1

3R 159

2031.04.19

25

2

3R 278

2031.05.05

10,25

THE B.V.D LICENSING CORPORATION, US
One Fruit of the Loom Drive, P.O.Box 90015,
Bowling Green, Kentucky 42102-9015,
Statele Unite ale Americii
Vanity Fair, Inc., US
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103, Statele Unite ale Americii

7-8/1994

7/1994

7-8/1994

7/1994

se va citi:
1

3R 159

2031.04.19

25

2

3R 278

2031.05.05

10,25

THE B.V.D LICENSING CORPORATION, US
One Fruit of the Loom Drive, P.O.Box 90015,
Bowling Green, Kentucky 42102-9015,
Statele Unite ale Americii
Vanity Fair, Inc., US
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103, Statele Unite ale Americii

7-8/1994

7-8/1994
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VII
Comisia de Contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of AGEPI

Î
T

n prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de Contestaţii a AGEPI.
his Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the
Appeals Board of AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii
în luna iunie 2021, în privinţa cărora
procedura a fost finalizată
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,
numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei/
pronunțării
hotărârii

Rezultatul examinării contestaţiei

3
LADY
COUTURE
S.R.L., MD

4
2021.03.16
privind
repunerea în
dreptul de a
contesta
împotriva
deciziei prin care
a fost
considerată
retrasă cererea
de înregistrare a
mărcii

5
2021.06.21

6
Se repune în dreptul de a contesta
solicitantul cererii de înregistrare a mărcii nr.
depozit 043314 din 2018.11.02.

LADY
COUTURE
S.R.L., MD

2021.03.16
împotriva
deciziei prin care
s-a considerat
retrasă cererea
de înregistrare a
mărcii

2021.06.21

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.10.26.
3. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul
urmează să achite taxa pentru înregistrarea
şi eliberarea certificatului de înregistrare a
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie
juridică în domeniul protecţiei obiectelor
proprietăţii intelectuale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 774 din
1997.08.13) şi taxa neplătită în termenul
prevăzut - 125 Euro (art. 84 al Legii nr.
38/2008 privind protecţia mărcilor), în total 375 Euro.
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este
persoană fizică sau dacă este o întreprindere
care întruneşte criteriile legale stabilite
întreprinderilor mici şi mijlocii.

POSLAVSCAIA
Irina, MD

2021.04.01
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2021.06.23

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2021.02.01.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie
Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională

1
1

043314
2018.11.02
LADY COUTURE
S.R.L., MD

2

Marcă naţională

043314
2018.11.02
LADY COUTURE
S.R.L., MD

3

Marcă naţională
LA MISO
045397
2020.01.10
POSLAVSCAIA
Irina, MD
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1
4

2
Marcă naţională

042197
2018.03.21

3
VINĂRIA
PURCARI
S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD

4
2020.01.13
împotriva
înregistrării
mărcii

5
2021.06.25

6
1. Se acceptă parţial revendicările
contestatarului VINĂRIA PURCARI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.12.30 şi se
respinge cererea de înregistrare a mărcii
verbale nr. depozit 042197 din 2018.03.21,
solicitant - TIMBRUS PURCARI ESTATE
S.R.L., MD.
3. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.12.30 şi se
acceptă spre înregistrare marca solicitată
conform cererii nr. depozit 042195 din
2018.03.21. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra elementelor verbale
„PURCARI VALLEY”.
4. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.02.11 şi se
respinge cererea de înregistrare a mărcii
verbale nr. depozit 043364 din 2018.11.14,
solicitant - TIMBRUS PURCARI ESTATE
S.R.L., MD.
5. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.03.17 şi se
respinge cererea de înregistrare a mărcii
verbale nr. depozit 040289 din 2017.03.13,
solicitant - TIMBRUS PURCARI ESTATE
S.R.L., MD.
6. Se transmite în Direcţia mărci şi design
industrial dosarul nr. depozit 042195 din
2018.03.21 pentru continuarea procedurilor.
7. Se restituie taxele achitate pentru
înregistrarea şi eliberarea certificatelor de
înregistrare a mărcilor nr. depozit 042197 din
2018.03.21, nr. depozit 043364 din
2018.11.14 şi nr. depozit 040289 din
2017.03.13.
8. Se transmit în arhivă dosarele: nr.
depozit 042197 din 2018.03.21, nr. depozit
043364 din 2018.11.14 şi nr. depozit 040289
din 2017.03.13.

TIMBRUS PURCARI
ESTATE S.R.L., MD
5

Marcă naţională
2020.01.13
împotriva
înregistrării
mărcii

042195
2018.03.21
TIMBRUS PURCARI
ESTATE S.R.L., MD
6

Marcă naţională

2020.02.21
împotriva
înregistrării
mărcii

043364
2018.11.14
TIMBRUS PURCARI
ESTATE S.R.L., MD
7

Marcă naţională

040289
2017.03.13

2020.04.04
împotriva
înregistrării
mărcii

TIMBRUS PURCARI
ESTATE S.R.L., MD
8

Marcă naţională

Timbrus
Purcari
Estate, S.R.L.,
MD

2020.07.01
împotriva
înregistrării
mărcii

2021.06.25

1. Se respinge revendicarea contestatarului
TIMBRUS PURCARI ESTATE S.R.L., MD.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2020.05.12.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

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

2020.07.10
împotriva
deciziei de
înregistrare a
mărcii cu
excluderea de la
protecţie
exclusivă a
fiecărui element
verbal luat în
parte
2021.02.17
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2021.06.25

1. Se respinge revendicarea contestatarului
VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere
mixtă, MD.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2020.05.12.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

2021.06.25

1. Se acceptă revendicarea contestatarului
ŠKODA AUTO a.s., CZ.
2. Se acceptă parţial revendicările
contestatarilor SKODA ELECTRIC a.s., CZ,
Skoda Investment a.s., CZ şi Skoda
Transportation a.s., CZ.
3. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.12.11 şi se

044321
2019.05.25
VINĂRIA PURCARI
S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
9

Marcă naţională

044321
2019.05.25
VINĂRIA PURCARI
S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
10

Marcă internaţională
ŠKODA
IR 1476367
2018.11.30
ŠKODA AUTO a.s.,
CZ

ŠKODA
AUTO a.s.,
CZ
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11

Skoda
Transportation
a.s., CZ

2021.02.18
împotriva
înregistrării
mărcii

12

SKODA
ELECTRIC
a.s., CZ

2021.02.18
împotriva
înregistrării
mărcii

13

Skoda
Investment
a.s., CZ

2021.02.18
împotriva
înregistrării
mărcii
2021.02.17
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

14

Marcă internaţională

ŠKODA
AUTO a.s.,
CZ

IR 1469690
2018.11.30
15

SKODA
ELECTRIC
a.s., CZ

2021.02.18
împotriva
înregistrării
mărcii

16

Skoda
Investment
a.s., CZ

2021.02.18
împotriva
înregistrării
mărcii

17

Skoda
Transportation
a.s., CZ

2021.02.18
împotriva
înregistrării
mărcii

ŠKODA AUTO a.s.,
CZ

202

acceptă spre protecţie marca solicitată
conform cererii IR 1476367 din 2018.11.30
pentru produsele şi serviciile din clasele 09,
12, 36, 37, 39, în temeiul şi limitele scrisorilor
de acord prezentate, precum şi pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere
din clasa 38.
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

2021.06.25

1. Se acceptă revendicarea contestatarului
ŠKODA AUTO a.s., CZ.
2. Se acceptă parţial revendicările
contestatarilor Skoda Transportation a.s.,
CZ, SKODA ELECTRIC a.s., CZ şi Skoda
Investment a.s., CZ.
3. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.12.11 şi se
acceptă spre protecţie marca solicitată
conform cererii IR 1469690 din 2018.11.30
pentru produsele şi serviciile din clasele 09,
12, 36, 37, 39, în temeiul şi limitele scrisorilor
de acord prezentate, precum şi pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere
din clasa 38.
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
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IX
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions

203

MD - BOPI 7/2021

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate
pe numele titularului PREMIER TOBACCO S.R.L.
Întru executarea Încheierii Judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 07.06.2021
(dosar nr. 2i-243/21), prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului
PREMIER TOBACCO S.R.L., IDNO 1015600021561:
- se aplică sechestru asupra cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 046516 din 03.08.2020,
mărcilor naționale nr. 28614 din 19.07.2015, nr. 30234 din 08.09.2016, nr. 30817 din 31.05.2017, nr.
31119 din 08.09.2016 și mărcii internaționale nr. IR 1451821 din 13.12.2018, înregistrate pe numele
titularului PREMIER TOBACCO S.R.L., IDNO 1015600021561;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al OPI menționate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate
pe numele titularului MECTEHCOMPLET S.R.L.
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 16.06.2021 (dosar nr. 2i264/21), prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului MECTEHCOMPLET
S.R.L., IDNO 1009600043678:
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 22986 din 21.07.2011 și nr. 24970 din 13.02.2013,
înregistrate pe numele titularului MECTEHCOMPLET S.R.L., IDNO 1009600043678, Bd. Cuza-Vodă
nr. 20, ap. 4, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcilor sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiție
din 16.06.2021 privind casarea integrală a deciziei
Curții de Apel Chișinău din 21.10.2020 și hotărârii
Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 21.02.2020
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curţii
Supreme de Justiție din 16.06.2021 privind admiterea cererii de recurs și casarea integrală a deciziei
Curții de Apel Chișinău din 21.10.2020 și a hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din
21.02.2020, la cererea de chemare în judecată depusă de „Orhei-Vit” S.R.L. împotriva AGEPI, terț
Emilia Noșcenco cu privire la contestarea actelor administrative:
- se anulează Decizia Direcției mărci şi design industrial a AGEPI din 22.03.2018 privind
nr. depozit 040008 din 12.01.2017, solicitant
acceptarea cererii de înregistrare a mărcii
NOŞCENCO Emilia;
- se anulează hotărârea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 11.09.2018 cu privire la menținerea
în vigoare a Deciziei Direcției mărci şi design industrial a AGEPI din 22.03.2018 privind acceptarea
cererii de înregistrare a mărcii
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nr. depozit 040008 din 12.01.2017, solicitant NOŞCENCO Emilia.
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Cu privire la ridicarea sechestrului asupra mărcii nr. 32223,
înregistrate pe numele titularului JULEVA Angela
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Șapa Ludmila nr. 085s-820r/2021 din
08.07.2021, prin care s-a dispus ridicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Juleva Angela,
IDNP 0971707038387:
- se ridică sechestrul asupra mărcii nr. 32223 din 20.04.2018, înregistrate pe numele titularului
JULEVA Angela, Str. Ismail nr. 98, ap. 1, MD-2023, Chișinău, Republica Moldova, IDNP
0971707038387, aplicat în baza Încheierii executorului judecătoresc Șapa Ludmila nr. 085s-884r/2020
din 10.02.2020, privind executarea documentului executoriu MAI04 683716 din 24.07.2019 emis de
INP, prin ordinul Directorului general al AGEPI nr. 16 din 05.02.2020;
- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcii nr. 32223 din 20.04.2018,
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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X
Monitor
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.

Î

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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Cu privire la revocarea deciziei cu nr. 7866 din 09.07.2019
cu referire la reînnoirea înregistrării mărcii cu nr. 19725,
titular Viravi-Impex S.R.L., MD
În conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1) lit. c) și art. 141 alin. (4) din Codul Administrativ
al Republicii Moldova, prevederile Legii nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală şi luând în considerare documentele doveditoare anexate la scrisoarea nr. 2325 din
03.09.2020, care confirmă lichidarea Viravi-Impex S.R.L., MD, se emite următoarea decizie:

„1. Se revocă decizia de reînnoire a înregistrării mărcii
nr. 7866 din 09.07.2019.
2. Se declară nul Certificatul de reînnoire a înregistrării mărcii cu nr. R 19725, eliberat la data de
09.07.2019.
Decizia poate fi contestată la Comisia de Contestaţii a AGEPI, în termen de 2 luni de la data
primirii ei1, conform art. 47(1) din Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor.”
Informația despre reînnoirea înregistrării mărcii a fost publicată în BOPI nr. 8/2019, pag. 138
http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_08_2019.pdf.

1

La stabilirea datei primirii se vor aplica prevederile pct. 207 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și
înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488/2009.
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ÎN ATENŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) oferă servicii de
prediagnoză a proprietăţii intelectuale (PI), servicii care reprezintă un studiu particularizat
al portofoliului obiectelor de PI din cadrul întreprinderii – invenții, mărci, desene şi
modele industriale, obiecte protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv
activitatea de comercializare, gestionare și utilizare eﬁcientă a acestora.
Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale?
• atunci când vă propuneţi implementarea tehnologiilor şi produselor noi;
• în cazul diﬁcultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală;
• dacă doriţi să vă protejaţi produsele şi serviciile;
• atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai eﬁcient tehnologiile noi, cunoştinţele,
produsele informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală;
• dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea întreprinderii,
produselor şi serviciilor.
Pentru ce solicitaţi serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale?
• pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de utilizare a
acestuia;
• pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale de
care dispuneţi;
• pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor.
Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale?
• specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere sau, în condițiile situației
epidemiologice din cauza pandemiei de COVID-19, o „vizită online”, în cadrul căreia
împreună cu Dvs. examinează starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi
protecţia proprietăţii intelectuale (produselor, tehnologiilor, licenţelor, brevetelor,
know-how etc.);
• informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte un raport în care se
speciﬁcă obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile eﬁciente de
protecţie a acestora, recomandări particularizate privind modul în care PI poate
impulsiona atingerea unor performanţe economice.
Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă gratuit.
Conﬁdenţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului de prediagnoză este
garantată.
Informaţii suplimentare pot ﬁ obţinute la tel.: (+373 22) 400-592, 400-500.
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Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie este nelimitată şi poate
ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Preţurile de abonare:
BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an.
Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-06-07; (022) 40-06-08
fax: (022) 44-01-19
e-mail: oﬃce@agepi.gov.md
http://agepi.gov.md/

Consiliul editorial:
dr. Viorel Iustin (preşedinte), Andrei Popa, dr. Natalia Mogol, Natalia Caisîm,
dr. Simion Leviţchi, Diana Stici, Liliana Vieru, Rodica Popescu, Daniela Morari
Redactor: Victoria Andriuță
Tehnoredactare computerizată: Ludmila Patrașco
Coperta: Ludmila Patrașco

B O P I nr. 7/2021
Imprimat la AGEPI

