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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений,
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных
рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом
заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных
в Республике Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает
систематизированные ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются
официальные документы, положения, международные конвенции, двусторонние соглашения,
нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează
sau înregistrează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2018)
AD
AE
AF
AL
AM
AO
AP

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

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

EA
EC
EE
EG
EM

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

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM
JO

Organizaţia Eurasiatică
de Brevete (OEAB)
Ecuador
Estonia
Egipt
Oﬁciul Uniunii Europene
pentru Proprietate
Intelectuală (EUIPO)
Oﬁciul European
de Brevete (OEB)
Spania
Etiopia
Finlanda
Insulele Falkland
(Malvine)
Franţa
Regatul Unit
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Grecia
Guatemala
Guineea-Bissau
Guyana
Regiunea Administrativă
Specială Hong Kong
a Republicii Populare
Chineze
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica
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
Fosta Republică
Iugoslavă Macedonia
Mongolia
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldive
Mexic
Malaezia
Mozambic
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Noua Zeelandă
Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
Oman
Panama
Peru

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

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

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

Uniunea Sovietică
Iugoslavia/Serbia
şi Muntenegru
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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)
(62)
(71)

(72)

(54)

(57)

INVENTIONS

a 2020 0003 (13) A2
Int. Cl.: C07F 13/00 (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
2018.09.19
a 2018 0082, 2018.09.19
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE, MD
BACA Svetlana, MD; DARII Mariana, MD;
KRAVŢOV Victor, MD; CILOCI Alexandra,
MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL
Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD
Compus coordinativ diaqua-nitrato-(2,4,6tris(2-piridil)-s-triazină)-mangan(II) nitrat şi
procedeu de obţinere a acestuia
Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, şi
anume la un compus coordinativ al manganului(II) cu ligandul 2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină,
care poate găsi aplicare în calitate de catalizator şi stimulator în diferite procese chimice
şi biotehnologice.
Conform invenţiei, se revendică compusul
diaqua-nitrato-(2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină)mangan(II) nitrat cu formula [Mn(NO3)(tpt)
(H2O)2](NO3).
De asemenea, se revendică procedeul de obţinere a acestui compus în reacţia de interacţiune a pivalatului de mangan(II, III) cu 2,4,6tris(2-piridil)-s-triazina în prezenţa nitratului de
disprosiu(III) în etanol.
Compusul coordinativ revendicat posedă proprietăţi de biostimulator al sintezei proteazelor
exocelulare la tulpina de fungi miceliali
Fusarium gibbosum CNMN FD 12.

triazine in the presence of dysprosium(III) nitrate in ethanol.
The claimed coordination compound exhibits
biostimulator properties of exocellular protease synthesis in Fusarium gibbosum CNMN
FD 12 mycelial fungi strain.
Claims: 3
Fig.: 1

(54)

(57)

Revendicări: 3
Figuri: 1

П. формулы: 3
Фиг.: 1

*
(54)

(57)
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* *
Coordination compound diaqua-nitrato-(2,
4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine)-manganese(II)
nitrate and process of its preparation
The invention relates to chemistry and biotechnology, namely to a coordination compound of manganese(II) with 2,4,6-tris(2pyridyl)-s-triazine ligand, which can be used
as a catalyst and stimulator in various chemical and biotechnological processes.
According to the invention, claimed is diaquanitrato-(2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine)-manganese(II) nitrate compound with the formula
[Mn(NO3)(tpt)(H2O)2](NO3).
Also, claimed is a process for preparing this
compound by interaction reaction of manganese(II, III) pivalate with 2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-

*
* *
Координационное соединение диакванитрато-(2,4,6-трис(2-пиридил)-s-триазин)марганца(II) нитрат и способ его получения
Изобретение относится к химии и биотехнологии, а именно к координационному соединению марганца(II) с 2,4,6-трис(2пиридил)-s-триазиновым лигандом, которое может найти применение в качестве
катализатора и стимулятора в различных
химических и биотехнологических процессах.
Согласно изобретению, заявляется координационное соединение диаква-нитрато(2,4,6-трис(2-пиридил)-s-триазин)-марганца(II) нитрат с формулой [Mn(NO3)(tpt)
(H2O)2](NO3).
Также, заявляется способ получения этого
соединения реакцией взаимодействия пивалата марганца(II, III) с 2,4,6-трис(2пиридил)-s-триазином в присутствии диспрозия(III) нитрата в этаноле.
Заявленное координационное соединение
обладает свойствами биостимулятора синтеза внеклеточных протеаз штамма мицелиальных грибов Fusarium gibbosum CNMN
FD 12.

(21)
(51)

(22)
(71)
(72)

a 2019 0042 (13) A1
Int. Cl.: C08F 8/20 (2006.01)
C08F 8/24 (2006.01)
C08H 99/00 (2010.01)
C07D 311/60 (2006.01)
C07D 311/62 (2006.01)
C07D 311/30 (2006.01)
A01N 65/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
2019.05.22
INSTITUTUL DE CHIMIE AL MECC, MD
LUPAŞCU Tudor, MD; DUCA Gheorghe, MD;
LUPAŞCU Lucian, MD; ŢÎMBALIUC Nina, MD

INVENȚII
(54)
(57)

Taninuri clorurate cu proprietăţi antibacteriene şi antifungice
Invenţia se referă la chimie, în special la obținerea unui compus cu proprietăți antimicrobiene pentru utilizare în agricultură împotriva
bacteriilor și fungilor fitopatogeni.
Conform invenţiei, se revendică un compus,
obținut prin clorurarea enotaninurilor în raport
de 4...6 g de enotaninuri, dizolvate în 40...60
mL de alcool metilic, la 1,5...2,0 L de clor gazos, timp de 10...20 min.
Compusul revendicat poate fi utilizat în calitate de remediu împotriva bacteriilor și fungilor
fitopatogeni.
Revendicări: 2
Figuri: 5

(54)
(57)

*
* *
Chlorinated tannins with antibacterial and
antifungal properties
The invention relates to chemistry, namely to
the production of a compound with antimicrobial properties for use in agriculture against
phytopathogenic bacteria and fungi.
According to the invention, a compound is
claimed, produced by chlorination of enotanins
in a ratio of 46 g of enotanins, dissolved in
4060 mL of methyl alcohol, to 1.52.0 L of
gaseous chlorine, for 1020 min.

MD - BOPI 11/2020
The claimed compound can be used as an
agent against phytopathogenic bacteria and
fungi.
Claims: 2
Fig.: 5

(54)

(57)

*
* *
Хлорированные танины с противобактериальными и противогрибковыми
свойствами
Изобретение относится к химии, а именно
к получению соединения с антимикробными свойствами для применения в сельском
хозяйстве против фитопатогенных бактерий и грибов.
Согласно изобретению, заявлено соединение, полученное хлорированием энотанинов в соотношении 4...6 г энотанинов, растворенных в 40…60 мл метилового спирта,
на 1,5...2,0 л газообразного хлора, в течение 10...20 мин.
Заявляемое соединение может быть использовано в качестве средства против
фитопатогенных бактерий и грибов.
П. формулы: 2
Фиг.: 5
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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.

A

GEPI shall publish any request for validation after it has been informed by the EPO that the
prescribed validation fee has been paid, but not before the expiry of a time limit of 18 months
from the filing date or, if priority has been claimed, the earliest priority date. A European patent
application for which the validation fee has been paid and a validated European patent shall have the
same effects as a patent application and a patent in accordance with the Law No 50/2008 on the
Protection of Inventions.
аждое ходатайство о валидации публикуется Агентством, после получения от ЕПВ
подтверждения оплаты установленной таксы за валидацию, но не ранее истечения 18месячного срока с даты подачи или, если испрошен приоритет, с даты наиболее раннего
приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за валидацию, и
валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к патенту то же
действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50/2008 об охране
изобретений.

К
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INVENŢII
(21) e 2020 1020 (13) A1
(51) Int.Cl.: G06F 9/54 (2006.01.01)
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(71)(72) CARREIRA Germano Araújo, PT
(54)

(96) 18192838.3, 2018.09.05
(97) 3620921, 2020.03.11

Instalaţie de piroliză
Pyrolysis plant
Пиролизная установка

(71) FORCAM GMBH, DE
(72) SINSEL Alexander, DE
(54) Metodă computer-implementată, procedeu
de prelucrare a datelor, program de calculator și semnal de suport de informaţii
Computer-implemented
method,
data
processing apparatus, computer program,
and data carrier signal
Компьютерно-реализуемый
метод,
устройство обработки данных, компьютерная программа и сигнал носителя
данных

(21) e 2020 1021 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07K 14/415 (2006.01.01)
C12Q 1/6895 (2018.01.01)
C12N 15/82 (2006.01.01)

(21) e 2020 1023 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 31/185 (2006.01.01)
A61P 27/02 (2006.01.01)
(96) 18811023.3, 2018.11.29
(87) WO 2019/110416, 2019.06.13
(31) 17382832
(32) 2017.12.04
(33) EP
(71) LABORATORIOS SALVAT, S.A., ES
(72) CAPDEVILA
NORTES
Xavier,
ES;
SANAGUSTÍN AQUILUÉ Javier, ES; DELGADO GAÑÁN Maria Isabel, ES

(72) MÜNNEKHOFF Ann-Katrin, DE; STIRNWEIS
Daniel Fabian, DE; SCHULZ Britta, DE;
BORCHARDT Dietrich, DE; TÖRJÉK Ottó, DE

(54) Compoziție topică oftalmică care conţine
acid dobesilic pentru tratamentul bolilor
segmentului posterior al ochiului
Ophthalmic topical composition comprising
dobesilic acid for treating diseases of the
posterior segment of the eye
Местнодействующая
офтальмологическая композиция, содержащая добезиловую кислоту, для лечения заболеваний
заднего сегмента глаза

(54) Gena modificatoare de rezistență la virusul
îngălbenirii negrotice a nervurilor sfeclei
(BNYVV)
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)resistance modifying gene
Ген, модифицирующий устойчивость к
вирусу некротического пожелтения жилок свеклы (BNYVV)

(21) e 2020 1024 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 31/437 (2006.01.01)
A61K 31/519 (2006.01.01)
A61P 11/00 (2006.01.01)
A61P 31/14 (2006.01.01)

(96) 18193892.9, 2018.09.11
(97) 3623379, 2020.03.18
(71) KWS SAAT SE & CO. KGAA, DE

(96) 18811555.4, 2018.12.04
(87) WO 2019/110563, 2019.06.13
(31) 17205428
(21)
(51)

e 2020 1022 (13) A1
Int.Cl.: F23G 7/12 (2006.01.01)
F23G 5/027 (2006.01.01)
C10L 1/00 (2006.01.01)
F23G 5/08 (2006.01.01)
F23G 7/06 (2006.01.01)
F23K 1/04 (2006.01.01)
C10G 1/10 (2006.01.01)
C01B 3/02 (2006.01.01)
C09C 1/48 (2006.01.01)
C10B 47/44 (2006.01.01)
C10B 53/07 (2006.01.01)

(96)

18398009.3, 2018.09.20

(97)

3627050, 2020.03.25

(32) 2017.12.05
(33) EP
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED
COMPANY, IE
(72) YSEBAERT Nina, BE; GOEYVAERTS Nele Isa
E., BE; ROYMANS Dirk André Emmy, BE;
KOUL Anil, BE
(54) Tratamentul VRS cu medicament combinat
Treatment of RSV with combination product
Лечение РСВ комбинированным препаратом
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(21) e 2020 1025 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07H 19/14 (2006.01.01)
C07D 471/04 (2006.01.01)
A61K 31/505 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
C07D 307/94 (2006.01.01)
C07D 317/44 (2006.01.01)
(96) 18816013.9, 2018.12.06
(87) WO 2019/110734, 2019.06.13
(31) 201762596441P; 18163867
(32) 2017.12.08; 2018.03.26
(33) US; EP
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV, BE
(72) VERHOEVEN Jonas, BE; VERNIEST Guido
Alfons F., BE; THURING Johannes Wilhelmus
John F., BE; WU Tongfei, BE; PANDE Vineet,
BE; MEERPOEL Lieven, BE; BREHMER Dirk,
BE; SUN Weimei, US; DENMARK Scott E., US
(54) Noi analogi spirobiciclici
Novel spirobicyclic analogues
Новые спиробициклические аналоги

INVENTIONS
(96) 18819494.8, 2018.11.29
(87) WO 2019/112868, 2019.06.13
(31) 201715834160
(32) 2017.12.07
(33) US
(71) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC.,
US
(72) QUEIROZ Daniel, US; TESTER Chantel, US;
GIANO Michael C., US; CHEN Rebecca, US;
GAMBOGI Robert J., US
(54) Compoziție pentru îngrijirea cavităţii bucale
Oral care composition
Композиция для ухода за полостью рта

(21) e 2020 1028 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61Q 11/00 (2006.01.01)
A61K 8/81 (2006.01.01)
(96) 18819495.5, 2018.11.29
(87) WO 2019/112869, 2019.06.13
(31) 201715834537

(21) e 2020 1026 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07H 19/10 (2006.01.01)
C07H 19/20 (2006.01.01)
A61K 31/7052 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
(96) 18819340.3, 2018.12.05
(87) WO 2019/110991, 2019.06.13
(31) 201720279
(32) 2017.12.05
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Glycolate oxidase inhibitors for the
treatment of disease
Ингибиторы гликолатоксидазы для лечения заболеваний

(21) e 2020 1135 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01)
C07K 16/30 (2006.01.01)
C07K 16/46 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)

(21) e 2020 1137 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 38/17 (2006.01.01)
C07K 14/47 (2006.01.01)
A61P 29/00 (2006.01.01)

(96) 18837141.3, 2018.12.31

(96) 18845399.7, 2018.12.21

(87) WO 2019/133961, 2019.07.04

(87) WO 2019/129315, 2019.07.04

(31) 201762612242P; 201862687063P

(31) 20170176

(32) 2017.12.29; 2018.06.19

(32) 2017.12.29

(33) US; US

(33) CU

(71) AMGEN INC., US; AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH, DE

(71) CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y
BIOTECNOLOGIA, CU

(72) RAUM Tobias, DE; ARVEDSON Tara, US;
BAILIS Julie, US; DAHLHOFF Christoph, DE;
ROSS Sandra, US; CHEN Irwin, US; BLÜMEL
Claudia, DE; NAHRWOLD Elisabeth, DE;
PENDZIALEK Jochen, DE; WAHI Joachim, DE

(72) DOMÍNGUEZ HORTA María del Carmen, CU;
LOPEZ ABAD Cruz Matilde, CU; GONZÁLEZ
LÓPEZ Luis Javier, CU; BESADA PÉREZ Vladimir Armando, CU

(54) Construcții de anticorpi bispecifici direcţionate împotriva MUC17 și CD3
Bispecific antibody construct directed to
MUC17 and CD3
Конструкции биспецифических антител,
направленные против MUC17 и CD3

(54) Compoziție farmaceutică care conține peptidă APL
Pharmaceutical composition comprising an
APL peptide
Фармацевтическая композиция, содержащая пептид APL

(96) 18840000.6, 2018.12.28
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A61K 31/11 (2006.01.01)
C07D 213/74 (2006.01.01)
C07D 215/38 (2006.01.01)
C07C 69/736 (2006.01.01)
C07C 43/20 (2006.01.01)
C07C 309/13 (2006.01.01)
C07C 47/57 (2006.01.01)
C07D 207/14 (2006.01.01)
C07C 243/18 (2006.01.01)
C07C 245/12 (2006.01.01)
C07C 251/24 (2006.01.01)
C07D 211/60 (2006.01.01)

(87) WO 2019/133770, 2019.07.04

(96) 18845453.2, 2018.12.25

(31) 201762611995P; 201862765313P
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(32) 2017.12.29; 2018.08.20

(31) 2017145952

(33) US; US

(32) 2017.12.26

(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC., US

(33) RU

(72) WANG Bing, US; CHAO Qi, US

(71) NEARMEDIC INTERNATIONAL LIMITED, CY

(21) e 2020 1136 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 249/06 (2006.01.01)
C07D 401/04 (2006.01.01)
C07D 401/06 (2006.01.01)
C07D 401/12 (2006.01.01)
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A61P 13/00 (2006.01.01)
A61K 31/4192 (2006.01.01)
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(72) NESTERENKO Vladimir Georgievich,
SUSLOV
Anatoly
Petrovich,
TSYRULNIKOV Sergey Alexandrovich,
NENASHEV
Mikhail
Nikolaevich,
KISELEVA
Irina
Vladislavovna,
KUZNETSOV Vitaly Vladimirovich, RU

INVENTIONS
RU;
RU;
RU;
RU;
RU;

(54) Derivați asimetrici de polifenoli din seria
dinftalinică, procedeu de obţinere și utilizarea acestora
Asymmetric derivatives of polyphenols of
the dinaphthaline series, process of
preparing and use thereof
Несимметричные производные полифенолов динафталинового ряда, способ их
получения и применение

(54) Anticorpi monoclonali și procedee de utilizare a acestora
Monoclonal antibodies and methods for
using same
Моноклональные антитела и способы их
применения

(21) e 2020 1141 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07H 21/04 (2006.01.01)
C07K 14/34 (2006.01.01)
C12N 1/20 (2006.01.01)
C12N 1/21 (2006.01.01)
(96) 18895919.1, 2018.12.28
(87) WO 2019/133883, 2019.07.04
(31) 201762612062P
(32) 2017.12.29

(51)

e 2020 1139 (13) A1
Int.Cl.: C07K 16/46 (2006.01.01)

(96)

18892274.4, 2018.12.21

(87)

WO 2019/126724, 2019.06.27

(31)

201762609847P

(32)

2017.12.22

(33)

US

(71)

BLUEBIRD BIO, INC., US

(72)

POGSON Mark, US

(54)

Receptor antigenic himeric multivalent
Multivalent chimeric antigen receptor
Мультивалентный химерный антигенный рецептор

(21)

(33) US
(71) THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE, US
(72) ROMESBERG Floyd E., US; LEDBETTER
Michael P., US; KARADEEMA Rebekah J., US

(21) e 2020 1140 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01)
C12N 15/13 (2006.01.01)
C12N 15/63 (2006.01.01)
C12N 5/10 (2006.01.01)
A61K 39/395 (2006.01.01)
A61P 1/00 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61P 37/00 (2006.01.01)

(87) WO 2019/133605, 2019.07.04
(31) 201762610302P
(32) 2017.12.26
(33) US
(71) CYTOKINETICS, INCORPORATED, US
(72) PETERSON Matthew, US; LU Kevin, US;
MORGAN Bradley, US; MORGANS David, US;
FUKUYAMA Tohru, JP

(87) WO 2019/132738, 2019.07.04
(31) 2017145662
(32) 2017.12.25
(33) RU
(71) JOINT STOCK COMPANY "BIOCAD", RU
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(96) 18895626.2, 2018.12.25

(72) BRITANOVA
lga
Vladimirovna,
IZRAELSON
Mark
Aleksandrovic,
LUKYANOV Sergey Anatolievich, RU

(54) Compoziții de perechi de baze nenaturale și
procedee de utilizare
Unnatural base pair compositions and
methods of use
Композиции неестественных пар оснований и способы применения

RU;
RU;

(54) Procedeu de obţinere a aminopirimidinei și
intermediarilor acesteia
Process for the preparation of an aminopyrimidine and intermediates thereof
Способ получения аминопиримидина и
его промежуточных соединений

INVENŢII

(51)

e 2020 1143 (13) A1
Int.Cl.: A61B 17/06 (2006.01.01)
A61B 17/04 (2006.01.01)

(96)

19185715.0, 2019.07.11

(21)
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(32)
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(33)
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(71)

DEPUY SYNTHES PRODUCTS, LLC, US

(72)

PICCIRILLO Justin, US

(54)

Buclă reglabilă cu nod de blocare
Adjustable loop with locking knot
Регулируемая петля с блокирующим
узлом

(21) e 2020 1144 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 35/74 (2015.01.01)
C12N 1/20 (2006.01.01)
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)
A61K 35/745 (2015.01.01)
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(33) GB; GB; GB
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED, GB
(72) GRANT George, GB; PATTERSON Angela
Margaret,
GB;
MULDER
Imke,
GB;
MCCLUSKEY Seanin, GB; RAFTIS Emma, GB
(54) Compoziții care conţin tulpini bacteriene
Compositions comprising bacterial strains
Композиции, содержащие бактериальные
штаммы

(21) e 2020 1145 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01)
C07D 519/00 (2006.01.01)
A61K 31/519 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61P 35/02 (2006.01.01)
(96) 19190014.1, 2016.04.01
(97) 3626720, 2020.03.25
(31) 201562142717P; 201562183906P
(32) 2015.04.03; 2015.06.24
(33) US; US
(71) INCYTE CORPORATION, US
(72) HE Chunhong, US; LI Zhenwu, US; WU
Liangxing, US; YAO Wenqing, US; ZHANG
Fenglei, US
(54) Compuși heterociclici în calitate de inhibitori ai LSD1
Heterocyclic compounds as LSD1 inhibitors
Гетероциклические соединения в качестве ингибиторов LSD1
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INVENTIONS

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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4722 (13) B1
Int. Cl.: A61K 35/748 (2015.01)
A61K 31/07 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) a 2019 0077
(22) 2019.10.15
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ
ŞI
FARMACIE
„NICOLAE
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) BULIMAGA Valentina, MD; ULINICI Mariana,
MD; RUDIC Valeriu, MD
(54) Remediu antibacterian contra bacteriilor
Staphylococcus aureus
(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi medicină, şi anume la utilizarea pigmentului natural
mixoxantofila în calitate de remediu antibacterian.
Se propune utilizarea mixoxantofilei în concentraţie de 0,0104 - 0,0416 mg/ml de soluţie
hidro-etanolică de 80% în calitate de remediu
antibacterian contra bacteriilor Staphylococcus aureus.
Rezultatul invenţiei constă în micşorarea de
până la 120 de ori a concentraţiei minime de
inhibiţie a creşterii bacteriilor gram-pozitive
S. aureus.

Предлагается применение миксоксантофилла в концентрации 0,0104 - 0,0416 мг/мл
80%-ного водно-этанольного раствора в качестве антибактериального средства против
бактерий Staphylococcus aureus.
Результат изобретения состоит в снижении
до 120 раз минимальной концентрации ингибирования роста грамположительных
бактерий S. aureus.

(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Antibacterial agent against Staphylococcus aureus bacteria
The invention relates to biotechnology and
medicine, namely to the use of a natural pigment mixoxanthophyll as an antibacterial
agent.
It is proposed the use of mixoxanthophyll in a
concentration of 0.0104 - 0.0416 mg/ml of
80% aqueous-ethanol solution as an antibacterial agent against Staphylococcus aureus
bacteria.
The result of the invention consists in reducing up to 120 times the minimum concentration of inhibition of the S. aureus grampositive bacteria growth.

П. формулы: 1

(11) 4723 (13) B1
(51) Int. Cl.: B82B 3/00 (2006.01)
(21) a 2019 0098
(22) 2018.12.21
(67) s 2018 0122, 2019.12.26
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) POSTICA Vasile, MD; PAUPORTÈ Thierry,
FR; TROFIM Viorel, MD; ABABII Nicolai, MD;
LUPAN Oleg, MD
(54) Procedeu de funcţionalizare a nanofirelor
de ZnO cu nanoparticule de Pd
(57) Invenţia se referă la tehnologia semiconductorilor oxizi, în special la tehnologia de obţinere
a nanofirelor de ZnO funcţionalizate cu
nanoparticule de paladiu (Pd) şi poate fi utilizată la fabricarea senzorilor de gaze explozive şi radiaţie ultravioletă.
Procedeul de funcţionalizare a nanofirelor de
ZnO cu nanoparticule de Pd include creşterea
nanofirelor de ZnO pe un substrat de sticlă,
acoperit cu un strat de FTO, într-un electrolit
de 0,2 mM ZnCl2+0,1 M KCl+1,5 M PdCl2, la
o temperatură de 90°C, o viteză de rotaţie a
substratului de 300 rot./min şi o tensiune aplicată de -0,51-0,7 V, timp de 2,5 ore, după
care nanofirele de ZnO sunt oxidate termic în
aer cu nanoparticule de Pd în două etape:
majorarea temperaturii până la 150°C cu rata
de creştere de 5°C/min şi majorarea temperaturii până la 250°C cu rata de creştere de
1°C/min, cu menţinerea temperaturii de
250°C timp de 12 ore.

Claims: 1

Revendicări: 1
Figuri: 4

*
(54)
(57)

* *
Антибактериальное средство против
бактерий Staphylococcus aureus
Изобретение относится к биотехнологии и
медицине, а именно к применению природного пигмента миксоксатофилла в качестве антибактериального средства.

(54)
(57)

*
* *
Method for functionalization of ZnO nanowires with Pd nanoparticles
The invention relates to the oxide semiconductor technology, in particular to the technology for producing ZnO nanowires functionalized with palladium (Pd) nanoparticles and
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can be used in the manufacture of explosive
gas and ultraviolet radiation sensors.
The method for functionalization of ZnO nanowires with Pd nanoparticles comprises growing ZnO nanowires on a glass substrate,
coated with a FTO layer, in an electrolyte of
0.2 mM ZnCl2+0.1 M KCl+1.5 M PdCl2, at a
temperature of 90C, a substrate rotation rate
of 300 rpm and an applied voltage of -0.51…0.7 V, for 2.5 hours, after which the ZnO nanowires are thermally oxidized in air with Pd
nanoparticles in two stages: raising the temperature to 150C with a growth rate of
5C/min and raising the temperature to 250C
with a growth rate of 1C/min, maintaining the
temperature at 250C for 12 hours.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Способ функционализации нанопроводов ZnO наночастицами Pd
Изобретение относится к технологии оксидных полупроводников, в частности к технологии получения нанопроводов ZnO,
функционализированных наночастицами
палладия (Pd), и может быть использовано
при изготовлении датчиков взрывоопасных
газов и ультрафиолетового излучения.
Способ функционализации нанопроводов
ZnO наночастицами Pd включает выращивание нанопроводов ZnO на стеклянной
подложке, покрытой слоем FTO, в электролите 0,2 mM ZnCl2+0,1 M KCl+1,5 M PdCl2,
при температуре 90°C, скорости вращения
подложки 300 об./мин и приложенном
напряжении -0,51...-0,7 В, в течение 2,5 часов, после чего нанопровода ZnO термически окисляются в воздухе наночастицами
Pd в два этапа: повышение температуры
до 150°C со скоростью роста 5°C/мин и повышение температуры до 250°C со скоростью роста 1°C/мин, с поддержанием температуры в 250°C в течение 12 часов.
П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11)
(51)

(21)
(22)
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4724 (13) B1
Int. Cl.: C07F 13/00 (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
a 2018 0082
2018.09.19

INVENTIONS
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE, MD
(72) BACA Svetlana, MD; DARII Mariana, MD;
KRAVŢOV Victor, MD; CILOCI Alexandra,
MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC
Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; BIVOL
Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD
(54) Compus
coordinativ izobutirato-clorometoxo-(2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină)mangan(II) metanol solvat care manifestă
proprietăţi de stimulator al activităţii proteolitice la tulpina Fusarium gibbosum
CNMN FD 12
(57) Invenţia se referă la chimia coordinativă şi
biotehnologie, şi anume la un compus
coordinativ al manganului(II) pe bază de
2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină, care poate găsi
aplicare în calitate de catalizator şi stimulator
în diferite procese chimice şi biotehnologice.
Conform invenţiei, se revendică compusul
coordinativ
izobutirato-cloro-metoxo-(2,4,6tris(2-piridil)-s-triazină)-mangan(II)
metanol
solvat cu formula [Mn(is)(Cl)(tpt)(CH3OH)]·
CH3OH. Compusul coordinativ manifestă proprietăţi de stimulator al activităţii proteolitice la
tulpina Fusarium gibbosum CNMN FD 12.
Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)

(57)

*
* *
Coordination
compound
isobutyratochloro-methoxo-(2,4,6-tris(2-pyridyl)-striazine)-manganese(II) methanol solvate
which exhibits properties of proteolytic activity stimulator of the Fusarium gibbosum
CNMN FD 12 strain
The invention relates to coordination chemistry
and biotechnology, namely to a coordination
compound of manganese(II) based on 2,4,6tris(2-pyridyl)-s-triazine, which can find application as a catalyst and stimulator in various
chemical and biotechnological processes.
According to the invention, claimed is a coordination
compound
isobutyrato-chloromethoxo-(2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine)manganese(II) methanol solvate with the formula [Mn(is)(Cl)(tpt)(CH3OH)]·CH3OH. The
coordination compound exhibits properties of
proteolytic activity stimulator of the Fusarium
gibbosum CNMN FD 12 strain.
Claims: 2
Fig.: 1
*
*

*

INVENŢII
(54)

(57)

Координационное соединение изобутирато-хлоро-метоксо-(2,4,6-трис(2пиридил)-s-триазин)-марганца(II) метанол сольват, которое проявляет свойства стимулятора протеолитической активности штамма Fusarium gibbosum
CNMN FD 12
Изобретение относится к координационной
химии и биотехнологии, а именно к координационному соединению марганца(II) на
основе 2,4,6-трис(2-пиридил)-s-триазина,
которое может найти применение в качестве катализатора и стимулятора в различных химических и биотехнологических
процессах.
Согласно изобретению, заявляется координационное соединение изобутиратохлоро-метоксо-(2,4,6-трис(2-пиридил)-sтриазин)-марганца(II) метанол сольват с
формулой [Mn(is)(Cl)(tpt) (CH3OH)]·CH3OH.
Координационное соединениe проявляет
свойства стимулятора протеолитической
активности штамма Fusarium gibbosum
CNMN FD 12.
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[Co(NH3)6]Cl3 2(phen)3H2O. Compusul coordinativ manifestă proprietăţi de inhibitor al
dezvoltării cancerului la viţă-de-vie, fapt stabilit prin testarea efectului de inhibare a creşterii
bacteriilor Rhizobium (Agrobacterium) vitis.
Revendicări: 2
Figuri: 3

(54)

(57)

П. формулы: 2
Фиг.: 1

4725 (13) B1
Int. Cl.: C07F 15/06 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
A01N 43/42 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 55/02 (2006.01)
A01G 17/02 (2006.01)
(21) a 2019 0039
(22) 2019.05.13
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE
HORTICULTURĂ
ŞI
TEHNOLOGII
ALIMENTARE, MD
(72) BACA Svetlana, MD; SULTANOVA Olga, MD;
DARII Mariana, MD; BOUROŞ Pavlina, MD
(54) Compusul coordinativ hexaamincobalt(III)
triclorură bis(1,10-fenantrolină) trihidrat cu
proprietăţi de inhibitor al dezvoltării cancerului la viţă-de-vie
(57) Invenţia se referă la chimia coordinativă, biotehnologie şi viticultură, şi anume la un compus coordinativ al cobaltului(III) cu 1,10fenantrolină, care poate găsi aplicare în calitate de inhibitor al dezvoltării cancerului la viţăde-vie.
Conform invenţiei, se revendică compusul
coordinativ
hexaamincobalt(III)
triclorură
bis(1,10-fenantrolină) trihidrat cu formula

*
* *
Coordination compound hexaamminecobalt(III) trichloride bis(1,10-phenanthroline)
trihydrate with properties of cancer development inhibitor in grapevine
The invention relates to coordination chemistry, biotechnology and viticulture, namely to a
cobalt(III) coordination compound with 1,10phenanthroline, which can be used as a cancer development inhibitor in grapevine.
According to the invention, claimed is the coordination compound hexaamminecobalt(III)
trichloride bis(1,10-phenanthroline) trihydrate
with the formula [Co(NH3)6]Cl32(phen)3H2O.
The coordination compound exhibits the
properties of cancer development inhibitor in
grapevine, fact established by testing the
growth inhibition effect of Rhizobium (Agrobacterium) vitis bacteria.
Claims: 2
Fig.: 3

(11)
(51)

*
*

(54)

(57)

*
Координационное соединение гексаамминкобальт(III)
трихлорид
бис(1,10фенантролин) тригидрат со свойствами
ингибитора развития рака у виноградной лозы
Изобретение относится к координационной
химии, биотехнологии и виноградарству, а
именно к координационному соединению
кобальта(III) с 1,10-фенантролином, которое может найти применение в качестве
ингибитора развития рака у виноградной
лозы.
Согласно изобретению, заявляется координационное соединение гексаамминкобальт(III) трихлорид бис(1,10-фенантролин) тригидрат, с формулой [Co(NH3)6]Cl3
2(phen)3H2O. Kоординационное соединение проявляет свойства ингибитора развития рака у виноградной лозы, что установлено путем тестирования эффекта ингибирования
роста
бактерий
Rhizobium
(Agrobacterium) vitis.
П. формулы: 2
Фиг.: 3
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(11)
(51)

4726 (13) B1
Int. Cl.: C08F 8/20 (2006.01)
C08F 8/24 (2006.01)
C08H 99/00 (2010.01)
C07D 311/60 (2006.01)
C07D 311/62 (2006.01)
C07D 311/30 (2006.01)
A01N 65/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) a 2019 0042
(22) 2019.05.22
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL MECC, MD
(72) LUPAŞCU Tudor, MD; DUCA Gheorghe, MD;
LUPAŞCU Lucian, MD; ŢÎMBALIUC Nina, MD
(54) Enotaninuri clorurate cu proprietăţi antibacteriene şi antifungice
(57) Invenţia se referă la chimie, în special la
enotaninuri
clorurate
cu
proprietăţi
antimicrobiene pentru aplicare în agricultură
împotriva bacteriilor şi fungilor fitopatogeni.
Conform invenţiei, se revendică enotaninuri
clorurate,
obţinute
prin
interacţiunea
enotaninurilor cu clorul gazos, în raport de
4...6 g de enotaninuri, dizolvate în alcool metilic, la 1,5...2,0 L de clor gazos, timp de 10...20
min.
Enotaninurile clorurate pot fi aplicare în calitate de remediu împotriva bacteriilor şi fungilor
fitopatogeni.
Revendicări: 2
Figuri: 5

(54)
(57)

*
* *
Chlorinated enotannins with antibacterial
and antifungal properties
The invention relates to chemistry, namely to
chlorinated enotannins with antimicrobial
properties for use in agriculture against phytopathogenic bacteria and fungi.
According to the invention, chlorinated
enotannins are claimed, produced by interaction of enotannins with gaseous chlorine, in a
ratio of 46 g of enotannins, dissolved in methyl alcohol, to 1.52.0 L of gaseous chlorine, for 1020 min.
The chlorinated enotannins can be used as
an agent against phytopathogenic bacteria
and fungi.
Claims: 2
Fig.: 5

(54)

(57)

Хлорированные энотанины с противобактериальными и противогрибковыми
свойствами
Изобретение относится к химии, а именно
к хлорированным энотанинам с антимикробными свойствами для применения в
сельском хозяйстве против фитопатогенных бактерий и грибов.
Согласно изобретению, заявляются хлорированные энотанины, полученные путем
взаимодействия энотанинов с газообразным хлором, в соотношении 4...6 г энотанинов, растворенных в метиловом спирте,
на 1,5...2,0 л газообразного хлора, в течение 10...20 мин.
Хлорированные энотанины могут быть
применены в качестве средства против
фитопатогенных бактерий и грибов.
П. формулы: 2
Фиг.: 5

(11)
(51)

4727 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/16 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) a 2019 0084
(22) 2019.12.04
(71)(73)
INSTITUŢIE
PUBLICĂ
INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Olga,
MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; RUDOI
Alexandru, MD; SANDU Vasile, MD; GLAVAN
Pavel, MD
(54) Tulpină de levuri
Saccharomyces
cerevisiae pentru producerea vinurilor albe seci
(57) Invenţia se referă la oenologie şi biotehnologie, în particular la o tulpină de levuri autohtonă, izolată în centrul vitivinicol „Trifeşti”.
Tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae
este depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de
Microbiologie şi Biotehnologie cu numărul
CNMN-Y-34 şi este recomandată pentru producerea vinurilor albe seci.
Revendicări: 1

*
*
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(54)
(57)
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Saccharomyces cerevisiae yeast strain for
the production of dry white wines
The invention relates to oenology and biotechnology, in particular to a local yeast
strain, isolated in the wine center “Trifesti”.
The Saccharomyces cerevisiae yeast strain is
deposited in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms of the Institute of
Microbiology and Biotechnology under the
number CNMN-Y-34 and is recommended for
the production of dry white wines.

CNMN-Y-35 şi este recomandată pentru producerea vinurilor albe seci.
Revendicări: 1

(54)
(57)

Claims: 1
*
*
(54)

(57)

*

Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae для производства белых сухих
вин
Изобретение относится к энологии и биотехнологии, в частности к местному штамму дрожжей, выделенному в винодельческом центре «Трифешть».
Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae
депонирован в Национальной коллекции
непатогенных микроорганизмов Института
микробиологии и биотехнологии под номером CNMN-Y-34 и рекомендован для производства белых сухих вин.

Claims: 1
*
*
(54)

(57)

П. формулы: 1

4728 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/16 (2012.01)
C12G 1/00 (2012.01)
C12G 1/022 (2012.01)
C12R 1/865 (2012.01)
(21) a 2019 0085
(22) 2019.12.04
(71)(73) INSTITUŢIA
PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Olga,
MD; SOLDATENCO Eugenia, MD
(54) Tulpină de levuri
Saccharomyces
cerevisiae pentru producerea vinurilor albe seci
(57) Invenţia se referă la oenologie şi biotehnologie, în particular la o tulpină de levuri autohtonă, izolată în centrul vitivinicol „Trifești”.
Tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae
este depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de
Microbiologie şi Biotehnologie cu numărul

*
* *
Saccharomyces cerevisiae yeast strain for
the production of dry white wines
The invention relates to oenology and biotechnology, in particular to a local yeast
strain, isolated in the wine center “Trifesti”.
The Saccharomyces cerevisiae yeast strain is
deposited in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms of the Institute of
Microbiology and Biotechnology under the
number CNMN-Y-35 and is recommended for
the production of dry white wines.

(11)
(51)

*

Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae для производства белых сухих
вин
Изобретение относится к энологии и биотехнологии, в частности к местному штамму дрожжей, выделенному в винодельческом центре «Трифешть».
Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae
депонирован в Национальной коллекции
непатогенных микроорганизмов Института
микробиологии и биотехнологии под номером CNMN-Y-35 и рекомендован для производства белых сухих вин.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4729 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/16 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) a 2019 0086
(22) 2019.12.04
(71)(73) INSTITUŢIA
PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Olga,
MD; SOLDATENCO Eugenia, MD
(54) Tulpină de levuri
Saccharomyces
cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii seci
(57) Invenţia se referă la oenologie şi biotehnologie, în particular la o tulpină de levuri autohtonă, izolată în centrul vitivinicol „Trifeşti”.
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Tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae
este depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de
Microbiologie şi Biotehnologie cu numărul
CNMN-Y-36 şi este recomandată pentru producerea vinurilor roşii seci.

(57)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Saccharomyces cerevisiae yeast strain for
the production of dry red wines
The invention relates to oenology and biotechnology, in particular to a local yeast
strain, isolated in the wine center “Trifesti”.
The Saccharomyces cerevisiae yeast strain is
deposited in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms of the Institute of
Microbiology and Biotechnology under the
number CNMN-Y-36 and is recommended for
the production of dry red wines.

Revendicări: 1

(54)
(57)

Claims: 1
*
*
(54)

(57)

*

Штамм
дрожжей
Saccharomyces
cerevisiae для производства красных
сухих вин
Изобретение относится к энологии и биотехнологии, в частности к местному штамму дрожжей, выделенному в винодельческом центре «Трифешть».
Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae
депонирован в Национальной коллекции
непатогенных микроорганизмов Института
микробиологии и биотехнологии под номером CNMN-Y-36 и рекомендован для производства красных сухих вин.

*
*
(54)

(57)

*

Штамм
дрожжей
Saccharomyces
cerevisiae для производства красных
сухих вин
Изобретение относится к энологии и биотехнологии, в частности к местному штамму дрожжей, выделенному в винодельческом центре «Трифешть».
Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae
депонирован в Национальной коллекции
непатогенных микроорганизмов Института
микробиологии и биотехнологии под номером CNMN-Y-37 и рекомендован для производства красных сухих вин.
П. формулы: 1

(11)
(51)
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*
* *
Saccharomyces cerevisiae yeast strain for
the production of dry red wines
The invention relates to oenology and biotechnology, in particular to a local yeast
strain, isolated in the wine center “Trifesti”.
The Saccharomyces cerevisiae yeast strain is
deposited in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms of the Institute of
Microbiology and Biotechnology under the
number CNMN-Y-37 and is recommended for
the production of dry red wines.

Claims: 1

П. формулы: 1

4730 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/16 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) a 2019 0087
(22) 2019.12.04
(71)(73) INSTITUŢIA
PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Olga,
MD; SOLDATENCO Eugenia, MD
(54) Tulpină
de
levuri
Saccharomyces
cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii seci

Invenţia se referă la oenologie şi biotehnologie, în particular la o tulpină de levuri autohtonă, izolată în centrul vitivinicol „Trifeşti”.
Tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae
este depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de
Microbiologie şi Biotehnologie cu numărul
CNMN-Y-37 şi este recomandată pentru producerea vinurilor roşii seci.

(11)
(51)

(21)
(22)

(72)

4731 (13) B1
Int. Cl.: F16H 55/17 (2006.01)
F16H 55/14 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
a 2018 0080
2018.09.17
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A
MOLDOVEI, MD
BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD;
LEALIN Stanislav, MD; CASIAN Maxim, MD;
SCATICAILOV Serghei, MD

INVENŢII
(54)
(57)

MD - BOPI 11/2020

Roată-satelit
Invenţia se referă la industria constructoare
de maşini, în special la roţi dinţate cu dinţi flexibili.
Roata-satelit conţine un butuc (3), unit prin intermediul unor spiţe de roată cu două coroane
cu role (1), (2), în care sunt executate orificii.
Totodată, coroanele cu role (1), (2) sunt legate între ele printr-o membrană flexibilă (5).
Orificiile coroanelor cu role (1), (2) pot fi executate în formă de trapez, triunghi sau cerc.
Revendicări: 2
Figuri: 5
*
*

(54)
(57)

*
Satellite wheel
The invention relates to mechanical engineering, in particular to gearwheels with flexible
teeth.
The satellite wheel comprises a hub (3), connected by means of wheel spokes to two roller gear rings (1), (2), wherein are made holes.
At the same time, the roller gear rings (1), (2)
are interconnected by a flexible membrane
(5). The holes of the roller gear rings (1), (2)
can be made of trapezoidal, triangular or
round shape.

Claims: 2
Fig.: 5

(54)
(57)

*
* *
Колесо-сателлит
Изобретение относится к машиностроению, в частности, к зубчатым колесам с
гибкими зубьями.
Колесо-сателлит содержит ступицу (3), соединенную посредством колесных спиц с
двумя роликовыми венцами (1), (2), в которых выполнены отверстия. При этом роликовые венцы (1), (2) связаны между собой
гибкой мембраной (5). Отверстия роликовых венцов (1), (2) могут быть выполнены
трапецеидальной, треугольной или круглой
формы.
П. формулы: 2
Фиг.: 5

(11)
(51)

4732 (13) B1
Int. Cl.: F24S 10/00 (2018.01)
F24S 10/25 (2018.01)
F24S 10/40 (2018.01)
F24S 10/70 (2018.01)
(21) a 2018 0094
(22) 2018.11.02
(71)(73) COVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA
Ion, MD
(72) COVALENCO Nicolae Pavel, MD; COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; NEGURA Ion,
MD; NEGURA Călin, MD
(54) Colector solar
(57) Invenţia se referă la energetică şi heliotehnică, în special la colectoare solare, şi poate fi
utilizată pentru încălzirea apei şi producerea
energiei termice.
Colectorul solar include o suprafaţă transparentă (2) sub care, la o distanţă, formând un
strat de aer (3), este amplasat un absorbant
în formă de placă (8), acoperită cu un strat
selectiv (9). Sub placă (8) este amplasată o
muşama (10) cu tuburi din material polimeric
(11), un distribuitor de apă rece (4) şi cu un
colector de apă caldă (5), toate sunt fixate
într-un cadru (1) cu termoizolaţie (19). Capetele distribuitorului de apă rece (4) şi a colectorului de apă caldă (5) sunt dotate cu racorduri (6) şi (7), respectiv. Muşamaua (10) este
amplasată pe un panou sandwich din material
termoizolant (12). Suprafaţa transparentă (2)
este fixată de cadru (1) cu ajutorul unor şuruburi (15) şi colţare (16). Între colţare (16) şi
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suprafaţa transparentă (2) şi între cadru (1) şi
panoul termoizolant (12) sunt plasate garnituri
(17) şi (18), respectiv.
Revendicări: 3
Figuri: 2
*
*

(54)
(57)

*
Solar collector
The invention relates to power engineering
and solar engineering, in particular to solar
collectors, and can be used for heating water
and generating thermal energy.
The solar collector comprises a transparent
surface (2), under which at a distance, forming an air layer (3), is placed an absorber in
the form of a plate (8), covered with a selective layer (9). Under the plate (8) is placed an
oilcloth (10) with tubes of polymer material
(11), a cold water dispenser (4) and a hot water collector (5), all being fixed in a frame (1)
with thermal insulation (19). The ends of the
cold water dispenser (4) and the hot water
collector (5) are equipped with branch pipes
(6) and (7), respectively. The oilcloth (10) is
placed on a sandwich panel of heat-insulating
material (12). The transparent surface (2) is
fixed to the frame (1) with the help of screws
(15) and corners (16). Between the corners
(16) and the transparent surface (2) and between the frame (1) and the heat-insulating
panel are placed spacers (17) and (18), respectively.
Claims: 3
Fig.: 2
*
*
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*

(54)
(57)

Солнечный коллектор
Изобретение относится к энергетике и гелиотехнике, в частности к солнечным коллекторам, и может быть использовано для
нагрева воды и производства тепловой
энергии.
Солнечный коллектор включает прозрачную поверхность (2), под которой на расстоянии, образуя воздушный слой (3), размещен поглотитель в виде пластины (8),
покрытый селективным слоем (9). Под
пластиной (8) размещена клеенка (10) с
трубками из полимерного материала (11),
дозатором холодной воды (4) и с коллектором горячей воды (5) все, будучи закреплены в раме (1) с теплоизоляцией
(19). Концы дозатора холодной воды (4) и
коллектора горячей воды (5) снабжены патрубками (6) и (7), соответственно. Клеенка
(10) расположена на сэндвич-панели из
теплоизоляционного материала (12). Прозрачная поверхность (2) фиксируется на
раме (1) с помощью винтов (15) и углов
(16). Между углами (16) и прозрачной поверхностью (2) и между рамой (1) и теплоизоляционной панелью размещены прокладки (17) и (18), соответственно.
П. формулы: 3
Фиг.: 2
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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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1463 (13) Y
Int. Cl.: A01K 1/015 (2006.01)
A01K 23/00 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/12 (2006.01)
B01J 20/14 (2006.01)
(21) s 2020 0029
(22) 2020.03.16
(71)(73) UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN
MOLDOVA, MD; ACADEMIA DE STAT DE
MEDICINĂ VETERINARĂ DIN VITEBSK, BY
(72) KAPITONOVA Elena, BY; EREMIA Nicolae,
MD; KOCIŞ Ivan, BY; KOROLEV Dmitrii, BY
(54) Procedeu de creştere a păsărilor
(57) Invenţia se referă la avicultură, şi anume la un
procedeu de creştere a păsărilor.
Procedeul, conform invenţiei, prevede întreţinerea păsărilor pe aşternut permanent în care se adaugă, o dată pe săptămână, un aditiv
mineral în cantitate de 100 g/m2, totodată,
aditivul mineral este constituit din argilă, carbonat de calciu, silice, zeolit şi impurităţi,
având dimensiunea granulelor de 3-5 mm,
suprafaţa activă de 42,1 m2/g, volumul porilor
de 0,104633 cm3/g, lăţimea medie a porilor de
9,76488 nm şi următoarea compoziţie chimică, la 1 kg de substanţă uscată: Ca 60-100 g,
P 0,5-2,8 g, Na 1,0-8,0 g, K 5,0-20,0 g, Mg
0,5-6,5 g, Fe 1000,0-14000,0 mg, Cu 4,0-90,0
mg, Zn 20,0-100,0 mg, Mn 40,0-450,0 mg şi
Co 2,0-10,0 mg.

INVENTIONS

(11)
(51)

Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)
(57)

58

*
* *
Process for growing poultry
The invention relates to aviculture, namely to
a process for growing poultry.
The process, according to the invention, provides for keeping poultry on deep litter, to
which is added, once a week, a mineral additive in an amount of 100 g/m2, at the same
time the mineral additive consists of clay, calcium carbonate, silica, zeolite and impurities
having a particle size of 3-5 mm, an active
surface area of 42.1 m2/g, a pore volume of
0.104633 cm3/g, an average pore width of
9.76488 nm and the following chemical composition per 1 kg of dry matter: Ca 60-100 g,
P 0.5-2.8 g, Na 1.0-8.0 g, K 5.0-20.0 g,
Mg 0.5-6.5 g, Fe 1000.0-14000.0 mg, Cu 4.0-

90.0 mg, Zn 20.0-100.0 mg, Mn 40.0-450.0
mg and Co 2.0-10.0 mg.
Claims: 2
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ выращивания птицы
Изобретение относится к птицеводству, а
именно к способу выращивания птицы.
Способ, согласно изобретению, предусматривает содержание птиц на глубокой
подстилке, в которую добавляется, один
раз в неделю, минеральная добавка в количестве 100 г/м2, при этом минеральная
добавка состоит из глины, карбоната кальция, кремнезема, цеолита и примесей,
имеющая размер частиц 3-5 мм, активную
площадь поверхности 42,1 м2/г, объем пор
0,104633 см3/г, среднюю ширину пор
9,76488 нм и следующий химический состав на 1 кг сухого вещества: Ca 60-100 г,
P 0,5-2,8 г, Na 1,0-8,0 г, K 5,0-20,0 г, Mg 0,56,5 г, Fe 1000,0- 14000,0 мг, Cu 4,0-90,0 мг,
Zn 20,0-100,0 мг, Mn 40,0-450,0 мг и Co 2,010,0 мг.
П. формулы: 2
Фиг.: 1

(11) 1464 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 17/24 (2006.01)
(21) s 2020 0081
(22) 2020.07.21
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) GURĂU Petru, MD; SENCU Eusebiu, MD;
VETRICEAN Sergiu, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă de tratament chirurgical al
cancerului exofitic T1-T2 al plicii vocale
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
chirurgia otorinolaringologică, şi poate fi utilizată pentru tratamentul chirurgical al cancerului exofitic T1-T2 al plicii vocale.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează sedarea şi analgezia intravenoasă,
anestezia locală de contact a mucoasei nazale cu o soluţie de lidocaină de 2% şi o soluţie
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de adrenalină de 0,1% în timpul respraţiei
spontane a pacientului. În acelaşi timp, se
realizează anestezia de contact a faringelui
prin aplicarea unui spray cu o soluţie de
lidocaină de 10%. După care, transnazal se
introduce endoscopul flexibil şi se vizualizează structurile anatomice în timpul respiraţiei şi
fonaţiei şi, totodată, se efectuează anestezia
de contact prin insuflare a laringelui cu o soluţie de lidocaină de 2% şi o soluţie de adrenalină de 0,1%. Apoi prin canalul de lucru al fibroscopului se direcţionează o ansă
diatermică, care se plasează la baza componentului exofitic al tumorii, efectuându-se excizia tumorii în regim diatermic. Ulterior se
realizează ablaţia tumorii restante prin vaporizare cu ajutorul laserului Nd:YAG cu lungimea de undă de 1064 nm.

(54)
(57)

Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Method for surgical treatment of T1-T2
exophytic vocal fold cancer
The invention relates to medicine, namely to
otorhinolaryngological surgery, and can be
used for surgical treatment of T1-T2 exophytic
vocal fold cancer.
Summary of the invention consists in that sedation and intravenous analgesia, local contact anesthesia of the nasal mucosa with 2%
lidocaine solution and 0.1% adrenaline solution are performed during spontaneous
breathing of the patient. At the same time,
contact anesthesia of the pharynx is performed by applying a spray with 10% lidocaine solution. After that, a flexible endoscope
is introduced transnasally and anatomical
structures are visualized during breathing and
phonation, at the same time contact anesthesia is performed by insufflating the larynx with
2% lidocaine solution and 0.1% adrenaline
solution. Then a diathermic loop is directed
through the working channel of the fiberscope, which is placed at the base of the exophytic component of the tumor, performing the
excision of the tumor in diathermic regime.
Subsequently, the ablation of the remaining
tumor is performed by vaporization using the
Nd:YAG laser with a wavelength of 1064 nm.
Claims: 1
Fig.: 2
*
*

*

Метод хирургического лечения экзофитного рака Т1-Т2 голосовой складки
Изобретение относится к медицине, а
именно к оториноларингологической хирургии, и может быть использовано для
хирургического лечения экзофитного рака
Т1-Т2 голосовой складки.
Сущность изобретения состоит в том, что
выполняют седацию и внутривенную
анальгезию, местную контактную анестезию слизистой оболочки носа 2%-ым раствором лидокаина и 0,1%-ым раствором
адреналина при спонтанном дыхании пациента. В то же время, проводят контактную анестезию глотки путем нанесения
спрея с 10%-ым раствором лидокаина. После чего, трансназально вводят гибкий эндоскоп и визуализируют анатомические
структуры во время дыхания и фонации,
при этом проводят контактную анестезию
путем инсуффляции гортани 2%-ым раствором лидокаина и 0,1%-ым раствором
адреналина. Затем через рабочий канал
фиброскопа направляют диатермическую
петлю, которую помещают на основание
экзофитного компонента опухоли, выполняя иссечение опухоли в диатермическом
режиме. Затем выполняют абляцию
оставшейся опухоли путем вапоризации с
использованием лазера Nd:YAG с длиной
волны 1064 нм.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(51)

1465 (13) Y
Int. Cl.: A61F 9/00 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
(21) s 2020 0048
(22) 2020.05.13
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) CUŞNIR Valeriu, MD; DUMBRĂVEANU Lilia,
MD; GROPPA Liliana, MD; CUŞNIR Vitalie,
MD; CUŞNIR Valeriu, MD; BOBESCU
Nicolae, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă de tratament medicamentos al inflamaţiilor oculare non-infecţioase
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
oftalmologie şi poate fi utilizată pentru tratamentul medicamentos al inflamaţiilor oculare
non-infecţioase.
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Esenţa invenţiei constă în aceea că se administrează sub formă de picături oftalmice un
antibiotic din clasa fluorochinolonelor, un preparat antiinflamator nesteroidian şi un preparat corticosteroid, care se administrează timp
de 7 zile, concomitent se administrează sistemic un antibiotic din clasa cefalosporinelor
de generaţia a treia, timp de 7 zile, un preparat corticosteroid, timp de 5 zile, şi un preparat antifungic derivat de triazol, în prima zi de
tratament, concomitent în prima zi de tratament se administrează în camera anterioară a
ochiului soluţie de bevacizumab 1,25 mg/0,05
ml după efectuarea unei anestezii locale cu
soluţie de tetracaină de 0,5% sau soluţie de
lidocaină de 2%.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for drug treatment of noninfectious ocular inflammations
The invention relates to medicine, in particular
to ophthalmology, and can be used for drug
treatment of noninfectious ocular inflammations.
Summary of the invention consists in that an
antibiotic of the fluoroquinolone class, a nonsteroidal anti-inflammatory drug and a corticosteroid drug are administered in the form of
eye drops, which are administered for 7 days,
concomitantly an antibiotic of the thirdgeneration cephalosporin class is administered systemically, for 7 days, a corticosteroid
drug, for 5 days, and an antifungal drug, a triazole derivative, on the first day of treatment,
concomitantly, a bevacizumab solution 1.25
mg/0.05 mL is administered into the anterior
chamber of eye on the first day of treatment
after performing local anesthesia with 0.5%
tetracaine solution or 2% lidocaine solution.
Claims: 1

(54)
(57)
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*
* *
Метод медикаментозного лечения неинфекционных воспалений глаз
Изобретение относится к медицине, в
частности к офтальмологии, и может быть
использовано для медикаментозного лечения неинфекционных воспалений глаз.
Сущность изобретения состоит в том, что
вводят в виде глазных капель антибиотик
класса фторхинолонов, нестероидный противовоспалительный препарат и кортикостероидный препарат, которые вводят в
течение 7 дней, одновременно системно
вводят антибиотик класса цефалоспоринов

INVENTIONS
третьего поколения, в течение 7 дней, кортикостероидный препарат, в течение 5
дней, и противогрибковый препарат, производное триазола, в первый день лечения, одновременно в первый день лечения
вводят в переднюю камеру глаза раствор
бевацизумаба 1,25 мг/0,05 мл после выполнения местной анестезии 0,5%-ым раствором тетракаина или 2%-ым раствором
лидокаина.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1466 (13) Y
Int. Cl.: B62K 3/00 (2006.01)
B62K 27/12 (2006.01)
B62K 27/14 (2006.01)
(21) s 2019 0031
(22) 2019.03.05
(71)(72)(73) ŞLEAHU Grigori, MD
(54) Adaptor pentru fixarea laterală a echipamentului remorcat de bicicletă
(57) Invenţia se referă la elemente de cuplare, în
special la adaptoare pentru fixarea laterală a
echipamentului remorcat de bicicletă.
Adaptorul, conform invenţiei, conţine un balansor (1), unit mobil prin intermediul unui
culisou cu o placă de ghidare (2), în care sunt
executate orificii de reglare a unghiului de înclinare a balansorului (1), dotat cu un nod de
fixare (5) la axul (3) roţii din spate a bicicletei.
Nodul de fixare (5) este executat în formă de
manşon cu filet, în care este fixată prin intermediul unui bulon de reglare (6) o bucşă a balansorului (1), amplasată în partea din mijloc a
lui. La extremităţile balansorului (1) sunt amplasate noduri de fixare a echipamentului remorcat, executate în formă de cleme (7) cu
buloane de strângere (8), iar placa de ghidare
(2) este dotată cu noduri de fixare a acesteia
de cadrul bicicletei (4), executate în formă de
cleme (10) cu buloane de strângere (9), fixate
în două puncte.
Revendicări: 2
Figuri: 10

(54)
(57)

*
* *
Adapter for side fastening of trailed
equipment to the bicycle
The invention relates to coupling members, in
particular to adapters for side fastening of
trailed equipment to the bicycle.
The adapter, according to the invention, comprises a balancer (1), movably connected by
means of a slider to a guide plate (2), wherein
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are made holes for adjusting the angle of inclination of the balancer (1), equipped with a
fastener assembly (5) to the axis (3) of the
rear wheel of the bicycle. The fastener assembly (5) is made in the form of a threaded
sleeve, wherein is fixed by means of an adjusting bolt (6) a bush of the balancer (1),
placed in the middle part thereof. At the ends
of the balancer (1) are placed fastener assemblies for the trailed equipment, made in
the form of clamps (7) with draw bolts (8), and
the guide plate (2) is equipped with assemblies for its fastening to the bicycle frame (4),
made in the form of clamps (10) with draw
bolts (9), fixed in two points.

Claims: 2
Fig.: 10

(54)
(57)

*
* *
Адаптер для бокового крепления прицепного оборудования к велосипеду
Изобретение относится к соединительным
элементам, в частности к адаптерам для
бокового крепления прицепного оборудования к велосипеду.
Адаптер, согласно изобретению, содержит
балансир (1), подвижно соединенный посредством ползуна с направляющей пластиной (2), в которой выполнены отверстия
для регулирования угла наклона балансира (1), оснащённого узлом крепления (5) к
оси (3) заднего колеса велосипеда. Узел
крепления (5) выполнен в виде муфты с
резьбой, в которой закреплена посредством регулировочного болта (6) втулка
балансира (1), расположенная в средней
его части. На концах балансира (1) размещены узлы крепления прицепного оборудования, выполненные в виде хомутов (7)
с затяжными болтами (8), а направляющая
пластина (2) оснащена узлами её крепления к раме велосипеда (4), выполненными
в виде хомутов (10) с затяжными болтами
(9), закрепленными в двух точках.
П. формулы: 2
Фиг.: 10

(11)
(51)

1467 (13) Y
Int. Cl.: C12N 1/04 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/66 (2006.01)
C01G 49/06 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
(21) s 2020 0052
(22) 2020.05.21
(71)(73) I.P. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE, MD
(72) SÎRBU Tamara, MD; TIMUŞ Ion, MD;
GORINCIOI Viorina, MD; ŢURCAN Olga, MD;
MOLDOVAN Cristina, MD
(54) Mediu pentru liofilizarea tulpinilor de fungi
din genul Aspergillus
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume
la un mediu pentru liofilizarea tulpinilor de
fungi din genul Aspergillus şi poate fi utilizată
pentru conservarea şi păstrarea îndelungată a
tulpinilor de fungi.
Mediul, conform invenţiei, conţine, %: glucoză 7, nanoparticule de Fe2O3 - 0,0005 şi lapte
degresat - restul.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea
viabilităţii tulpinilor de fungi după liofilizare şi
după păstrare în stare liofilizată.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Medium for lyophilization of fungal strains
of the genus Aspergillus
The invention relates to biotechnology, namely to a medium for lyophilization of fungal
strains of the genus Aspergillus and can be
used for preservation and long-term storage
of fungal strains.
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INVENTIONS

The medium, according to the invention,
comprises, %: glucose - 7, Fe2O3 nanoparticles - 0.0005 and skim milk - the rest.
The result of the invention consists in increasing the viability of the fungal strains after lyophilization and after storage in lyophilized
state.

Claims: 1
*
*

*

(54)
(57)

Среда для лиофилизации штаммов грибов рода Aspergillus
Изобретение относится к биотехнологии, а
именно к среде для лиофилизации штаммов грибов рода Aspergillus и может быть
использовано для консервации и длительного хранения штаммов грибов.
Среда, согласно изобретению, содержит,
%: глюкозу - 7, наночастицы Fe2O3 - 0,0005
и обезжиренное молоко - остальное.
Результат изобретения состоит в повышении жизнеспособности штаммов грибов после лиофилизации и после хранения в
лиофилизированном состоянии.
П. формулы: 1
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FG9A Publicarea traducerii fascicolului de
brevet european validat în Republica Moldova/
Publication of the translation of the European
patent specification validated
in the Republic of Moldova/
Публикация перевода описания
изобретения к европейскому патенту,
валидированному в Республике Молдова

B

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

.

A

validated European patent shall confer as from the date of publication of the mention of the issuance of the patent by the EPO the same rights as would be conferred by a patent in accordance
with the Law No. 50/2008 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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(11)
(51)

INVENTIONS
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3233827, 2017.10.25

(71)(73) Immatics Biotechnologies GmbH, DE

(80)

EPB nr. 28/2020, 2020.07.08

(72)

(87)

WO 2016/096686, 2016.06.23

(31)

14198414

(32)

2014.12.17

(33)

EP

(21)

(74)

FOCŞA Valentin

(54)

Noi peptide și combinație de peptide
pentru utilizare în imunoterapie împotriva
cancerului ovarian epitelial și a altor
cancere
Novel peptides and combination of
peptides for use in immunotherapy
against epithelial ovarian cancer and
other cancers
Новые пептиды и комбинация пептидов для использования в иммунотерапии против эпителиального рака
яичников и других видов рака

(57)

Prezenta invenție se referă la o peptidă,
proteine, acizi nucleici și celule pentru utilizare în metode imunoterapeutice. În particular, prezenta invenție se referă la imunoterapia cancerului. În plus, prezenta invenție
se referă la un epitop peptidic al 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 la 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.

(71)(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., IT
(72)

OMBRATO Rosella, IT; GAROFALO Barbara,
IT;
MANGANO
Giorgina,
IT;
CAPEZZONE DE JOANNON Alessandra,
IT; CORSO Gaia, IT; CAVARISCHIA Claudia, IT; FURLOTTI Guido, IT; IACOANGELI
Tommaso, IT

(74)

SOKOLOVA Sofia

(54)

Compuși antibacterieni cu spectru larg
de activitate
Antibacterial compounds having broad
spectrum of activity
Антибактериальные
соединения,
имеющие широкий спектр активности

(57)

Prezenta invenție se referă la noi compuși
antibacterieni, compoziții farmaceutice care
îi conțin și utilizarea lor în calitate de medicamente antimicrobiene.
Revendicări: 14
*
* *

(57)

The present invention relates to novel antibacterial compounds, pharmaceutical compositions containing them and their use as
antimicrobials.
Claims: 14

SCHUSTER Heiko, DE; PEPER Janet, DE;
WAGNER Philipp, DE; RAMMENSEE HansGeorg, DE

Revendicări: 14
Figuri: 8
Secvenţe: 558
*
* *
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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.

Polycyclic compounds as inhibitors of
Bruton's tyrosine kinase
Полициклические соединения в качестве
ингибиторов
тирозинкиназы
Брутона
(57)

Revendicări: 19
*
* *
(57)

Claims: 14
Fig.: 8
Sequences: 558

(11)
(51)

Prezenta dezvăluire este direcționată către
compușii cu Formula (I) și metode de utilizare și preparare a acestora, ca și la compoziții care cuprind compuși cu Formula (I).

The present disclosure is directed to compounds of Formula (I) as Bruton's kinase
inhibitors and their preparation, as well as
compositions comprising compounds of
Formula (I).
Claims: 19
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Pooley, US; EDWARDS James P., US;
GHOSH Brahmananda, US; KREUTTER
Kevin, US; LI Gang, CN; TICHENOR Mark
S., US; VENABLE Jennifer D., US; WEI
Jianmei, US; WIENER John J. M., US; WU
Yao, CN; XIAO Kun, CN; ZHANG
Feihuang, CN; ZHU Yaoping, CN

(74)

PARASCA Dumitru

(54)

Compuși policiclici ca
tirozin kinază Bruton

inhibitori

de

(80)

EPB nr. 35/2020, 2020.08.26

(87)

WO 2017/216705, 2017.12.21

(31)

PCT/CN2016/0856

(32)

2016.06.14

(33)

WO

(71)(73)

NOVARTIS AG, CH

(72)

FU Jiping, US; JIANG Siyi, CN;
KORDIKOWSKI Andreas, CH; SWEENEY
Zachary Kevin, US

(74)

SOKOLOVA Sofia
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(54)

(57)

INVENTIONS

Formă cristalină a (R)-4-(5-(ciclopropiletinil)izoxazol-3-il)-N-hidroxi-2-metil-2-(metilsulfonil)butanamidei în calitate de
agent antibacterian
Crystalline form of (R)-4-(5-(cyclopropylethynyl)isoxazol-3-yl)-n-hydroxy-2-methyl2-(methylsulfonyl)butanamide
as
an
antibacterial agent
Кристаллическая форма (R)-4-(5-(циклопропилэтинил)изоксазол-3-ил)-Nгидрокси-2-метил-2-(метилсульфонил)
бутанамида в качестве антибактериального агента
Această invenție se referă la un compus
cristalin cu Formula (A) așa cum este descris în aceasta și la compoziții conținând
acest compus cristalin, precum și la metode
de utilizare a compusului sau compozițiilor
farmaceutice care îl cuprind pentru a trata
infecții bacteriene. Compusul și compozițiile
sunt în mod special folositori pentru a trata
infecții bacteriene gram-negative, inclusiv
tulpini rezistente la multiple medicamente.

(11)
(51)

(21)

e 2019 0759

(96)

17777380.1, 2017.08.31

(97)

3507289, 2019.07.10

(80)

EPB nr. 29/2020, 2020.07.15

(87)

WO 2018/042362, 2018.03.08

(31)

201641030062; 201741013343

(32)

2016.09.02; 2017.04.13

(33)

IN; IN

(71)(73) Suven Life Sciences Limited, IN
(72)

NIROGI Ramakrishna, IN; SHINDE Anil
Karbhari,
IN;
MOHAMMED
Abdul
Rasheed, IN; BADANGE Rajesh Kumar,
IN;
JAYARAJAN
Pradeep,
IN;
BHYRAPUNENI Gopinadh, IN; JASTI
Venkateswarlu, IN

*

(74)

FOCŞA Valentin

* *

(54)

Modulatori alosterici pozitivi ai receptorilor muscarinici M1
Muscarinic
M1
receptor
positive
allosteric modulators
Положительные
аллостерические
модуляторы мускаринового рецептора М1

(57)

Prezenta invenție se referă la compuși cu
formula (I) sau la formele lor izotopice,
stereoizomeri, tautomeri sau sare (s) acceptabilă farmaceutic a acestora ca modulatori alosterici pozitivi ai receptorului M1
muscarinic (M1 PAM). Prezenta invenție
descrie preparatul, compoziția farmaceutică și utilizarea compusului cu formula (I).

Revendicări: 14
Figuri: 4

(54)

The invention relates to a crystalline form of
the (R)-4-(5- (cyclopropylethynyl)isoxazol-3yl)-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide (i.e. the compound of formula (A))
with low hydroscopicity. The compound and
compositions thereof are useful to treat bacterial infections and in particular Gram negative bacterial infections, including mult-drug
resistant strains. The crystalline form is prepared by dissolving an amorphous form of
the compound in a halogenated organic solvent (e.g. dichloromethane) and precipitating
the crystalline form with a hydrocarbon solvent (e.g. heptane).
Claims: 14
Fig.: 4

MD/EP 3507289 (13) T2
Int.Cl.: C07D 471/04 (2006.01.01)
A61K 31/436 (2006.01.01)
A61K 31/4353 (2006.01.01)
A61K 31/437 (2006.01.01)
A61K 31/4375 (2006.01.01)
C07D 491/04 (2006.01.01)
C07D 498/04 (2006.01.01)
A61P 25/00 (2006.01.01)

Revendicări: 11
Figuri: 1
*
* *
The present invention relates to compounds of formula (I), or their isotopic
forms, stereoisomers, tautomers or pharmaceutically acceptable salt (s) thereof as
muscarinic M1 receptor positive allosteric
modulators (M1 PAMs). The present invention describes the preparation, pharmaceutical composition and the use of
compound formula (I).
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Claims: 11
Fig.: 1

și compoziții care conțin proteine de înveliș
HIV, acid nucleic și vectori.
Revendicări: 24
Figuri: 18
Secvenţe: 34
*
* *
(57)

(51)

MD/EP 3512543 (13) T2
Int.Cl.: A61K 39/12 (2006.01.01)
C07K 14/005 (2006.01.01)

(21)

e 2019 0798

(96)

17769027.8, 2017.09.14

(97)

3512543, 2019.07.24

(80)

EPB nr. 30/2020, 2020.07.22

(11)

(87)

WO 2018/050747, 2018.03.22

(31)

16188866

(32)

2016.09.15

(33)

EP

Human immunodeficiency virus (HIV) envelope
proteins having mutations that stabilize the
trimeric form of the envelope protein are provided. The HIV envelope proteins have certain
amino acid substitutions at specified positions
in the envelope protein sequence. The HIV
envelope proteins described herein have an
improved percentage of trimer formation and/or
an improved trimer yield as compared to an
HIV envelope protein that does not have one or
more of the indicated amino acid substitutions.
Also provided are nucleic acid molecules and
vectors encoding the HIV envelope proteins, as
well as compositions containing the HIV envelope proteins, nucleic acid, and vectors.
Claims: 24
Fig.: 18
Sequences: 34

(71)(73) Janssen Vaccines & Prevention B.V., NL
(72)

RUTTEN Lucy, NL; TRUAN Daphné, NL;
STROKAPPE Nika Mindy, NL; LANGEDIJK
Johannes Petrus Maria, NL

(74)

CORCODEL Angela

(54)

Mutații de stabilizare a trimerului proteinei
de înveliș HIV
Trimer stabilizing HIV envelope protein
mutations
Тример-стабилизирующие мутации белка
оболочки ВИЧ

(57)

Proteine de înveliș ale virusului imunodeficienței umane (HIV) având mutații care stabilizează
forma trimerică a proteinei de înveliș. Proteinele de înveliș HIV au anumite substituții de aminoacizi în poziții specificate în secvența de
proteină de înveliș. Proteinele de înveliș HIV
descrise au un procent îmbunătățit de trimer
și/sau un randament îmbunătățit al trimerului în
comparație cu o proteină de înveliș HIV care nu
are una sau mai multe dintre substituțiile de
aminoacizi indicate. De asemenea, sunt furnizate molecule de acid nucleic și vectori care
codifică proteinele de înveliș HIV, precum

(51)

MD/EP 3523184 (13) T2
Int.Cl.: B62D 53/08 (2006.01.01)
F16N 11/00 (2006.01.01)

(21)

e 2019 0895

(96)

17780373.1, 2017.10.02

(97)

3523184, 2019.08.14

(80)

EPB nr. 31/2020, 2020.07.29

(87)

WO 2018/065361, 2018.04.12

(11)

67

MD - BOPI 11/2020

(31)

20161596

(32)

2016.10.05

(33)

NO

INVENTIONS

circumferential shape of the base plate
such that the grease is evenly distributed
over the sliding mating surfaces.

(71)(73) Fifth Wheel AS, NO

Claims: 11
Fig.: 5

(72)

JENSSEN Tore, NO

(74)

FOCŞA Valentin

(54)

Dispozitiv de ungere a unui cuplaj placă
turnantă
A fifth wheel turntable lubrication device
Устройство смазки поворотного стола
седельно-сцепного устройства

(57)

Prezenta invenția se referă la un dispozitiv
de ungere a cuplajelor pentru lubrifierea
suprafețelor de contact alunecătoare ale
unei plăci de bază și unei plăci superioare.
Dispozitivul cuprinde:
o carcasă și
o unsoare conținută etanș în
carcasă,
dispozitivul de ungere fiind prevăzut pentru
poziționare pe suprafața de contact a plăcii
de bază și rupere sub presiunea suprafeței
de contact a plăcii superioare când placa
superioară este dispusă deasupra plăcii de
bază, permițând distribuirea unsorii între
suprafețele de contact. Dispozitivul de
ungere este alungit și elastic, permițând
formarea dispozitivului astfel, încât să
urmeze în mare măsură o formă circumferențială a plăcii de bază astfel, încât unsoarea se distribuie uniform între suprafețele de contact alunecătoare.

Revendicări: 11
Figuri: 5
*
* *
(57)

68

A turntable lubrication device for lubricating
sliding mating surfaces of a base plate and
an upper plate, the device comprising; - a
casing, and - a lubricating grease contained
and sealed within the casing, which lubrication device is intended to be manually positioned on the mating surface of the base
plate and ruptured under pressure of the
upper plate when the upper plate is positioned on top of the base plate, thereby
allowing the grease to be distributed between the mating surfaces. The lubrication
device is elongated and plastically formable, thus allowing the device to be shaped
and curved so that it substantially follows a

(51)

MD/EP 3523301 (13) T2
Int.Cl.: C07D 471/04 (2006.01.01)
A61K 31/437 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)

(21)

e 2019 0906

(96)

17787843.6, 2017.10.10

(97)

3523301, 2019.08.14

(11)

(80)

EPB nr. 22/2020, 2020.05.27

(87)

WO 2018/071447, 2018.04.19

(31)

201662406252P; 201762447850P;
201762491164P; 201762554817P;
201762566093P

(32)

2016.10.10; 2017.01.18; 2017.04.27;
2017.09.06; 2017.09.29

(33)

US; US; US; US; US

(71)(73) Array Biopharma Inc., US
(72)

ANDREWS Steven W., US; ARONOW Sean,
US; BLAKE James F., US; BRANDHUBER
Barbara J., US; COOK Adam, US; HAAS Julia,
US; JIANG Yutong, US; KOLAKOWSKI
Gabrielle R., US; MCFADDIN Elizabeth A., US;
MCKENNEY Megan L., US; MCNULTY Oren
T., US; METCALF Andrew T., US; MORENO
David A., US; TANG Tony P., US; REN Li, US
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(74)

PARASCA Dumitru

(54)

Compuși pirazolo[1,5-a]piridinici substituiți
ca inhibitori ai RET kinazei
Substituted pyrazolo[1,5-a]pyridine compounds as RET kinase inhibitors
Замещенные
пиразоло[1,5-а]пиридиновые соединения в качестве ингибиторов
RET киназы

(57)

Sunt furnizați aici compuși cu Formula I:

and stereoisomers and pharmaceutically acceptable salts or solvates thereof, in which A,
B, X1, X2, X3, X4, Ring D, and E have the
meanings given in the specification, which are
inhibitors of RET kinase and are useful in the
treatment and prevention of diseases which
can be treated with a RET kinase inhibitor, including RET-associated diseases and disorders.
Claims: 22
Sequences: 1

(51)

MD/EP 3603413 (13) T2
Int.Cl.: A23L 7/126 (2016.01.01)
A23L 17/00 (2016.01.01)

(21)

e 2020 0851

(96)

19386035.0, 2019.07.22

(97)

3603413, 2020.02.05

(11)

(80)

EPB nr. 30/2020, 2020.07.22

și stereoizomeri și săruri sau solvați acceptabili
farmaceutic ai acestora, în care A, B, X1, X2,
X3, X4, Inel D, și E au înțelesurile date în
specificație, care sunt inhibitori ai RET kinazei,
incluzȃnd bolile și tulburările asociate cu RET.

(31)

20180100352

(32)

2018.07.30

(33)

GR

Revendicări: 22
Secvenţe: 1

(72)

CHATZISOTIRIOU Athanasios, GR

(74)

SOKOLOVA Sofia

(54)

Nugget tăvălit prin pesmet care conține
creveți decojiţi sau alte bucăţi de captură
cu cochilie decojite și procedeu de producere a produsului
Breaded nugget product containing
peeled shrimp or other peeled shellbearing catch pieces and product production method
Панированный наггетс, содержащий
очищенные креветки или другие очищенные куски улова с раковиной, и
способ производства продукта

(57)

Este prezentat un produs de nugget pané
conținând crevete decorticat sau alte bucăți
de animale de captură decorticate, care
conține 40% la 60% amestec pentru
panéuri, care conține firimituri de pâine,
făinuri și amestec de terci și 60% la 40%
amestec de creveți decorticați sau alte animale de captură decorticate, caracterizat

*

(71)(73) ATHANASIOS CHATZISOTIRIOU ABEE
ALIEVMATON SA with distinguishing title
AQUA TRADE SA, GR

* *
(57)

Provided herein are compounds of the Formula
I:
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prin aceea că amestecul de crevete decorticat sau alte animale de captură decorticate
conține un amestec de cochilii măcinate de
creveți sau de alte animale de captură și de
apă, care este utilizat ca material de colorare și legare a crevetelui decorticat sau altor
animale de captură fără utilizarea de substanțe de colorare sintetice, acest amestec
nefiind utilizat ca material pentru pané.
Revendicări: 15
*
* *

(57)

Breaded nugget product is presented, containing peeled shrimp or other peeled catch
pieces, which contains 40% to 60% breading mixture, which contains breadcrumbs,
flours and gruel mixture and 60% to 40%
peeled shrimp or other peeled catch mixture, characterized in that the peeled shrimp
or other peeled catch mixture contains a
mixture of milled shrimp or other catch shell
and water, which is used as coloring and
binding material of the peeled shrimp or
other peeled catch without use of synthetic
coloring substances, this mixture not being
used as breading material.
Claims: 15

70

INVENŢII

MD - BOPI 11/2020

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
DE

(11)
Nr.
brevet
4673

(13) Cod
ST. 16
OMPI
C1

1
2

MD

4674

C1

3

MD

4675

C1

4

MD

4676

C1

5

MD

4677

C1

6

MD

4678

C1

7

MD

4679

C1

8

MD

4680

C1

9

MD

4681

C1

(51) Indici de clasificare
C07D 239/84 (2006.01)
A61K 31/517 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
C07D 307/75 (2006.01)
C08B 37/02 (2006.01)
C08B 30/14 (2006.01)
A61K 47/56 (2017.01)
A61K 47/61 (2017.01)
A61K 31/345 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07C 47/58 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
C07F 5/00 (2006.01)
C07D 213/53 (2006.01)
H01F 1/42 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C07F 5/00 (2006.01)
C07C 49/92 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
C22B 3/02 (2006.01)
C22B 3/04 (2006.01)
C22B 30/02 (2006.01)
C25C 1/22 (2006.01)
C25C 5/02 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

a 2015 0126

2014.06.19

2/2020

a 2018 0001

2018.01.16

2/2020

a 2018 0088

2018.10.18

2/2020

a 2019 0045

2019.05.31

2/2020

a 2018 0063

2018.08.17

2/2020

a 2019 0015

2019.03.18

2/2020

a 2019 0016

2019.03.18

2/2020

a 2019 0017

2019.03.18

2/2020

a 2018 0057

2018.07.25

2/2020
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FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii de clasificare
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

72

(11) Nr.
brevet

1

Cod
ST. 3
OMPI
MD

1418

(13) Cod
ST. 16
OMPI
Z

2

MD

1419

Z

3

MD

1420

Z

4

MD

1421

Z

5

MD

1422

Z

6

MD

1423

Z

(51) Indici de clasificare
A01K 61/00 (2006.01)
A01K 61/10 (2017.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/02 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
A61K 35/64 (2015.01)
A61K 35/644 (2015.01)
A61P 43/00 (2010.01)
B23D 79/00 (2006.01)
B23D 79/06 (2006.01)
B24B 33/00 (2006.01)
G01N 33/46 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

s 2019 0087

2019.08.02

2/2020

s 2019 0076

2019.07.15

2/2020

s 2019 0085

2019.07.31

2/2020

s 2019 0053

2019.05.30

2/2020

s 2018 0084

2018.08.08

2/2020

s 2018 0103

2018.11.12

2/2020
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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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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. CERASINA GmbH, DE

Название вида
(Ботанический таксон)
CIREŞ
(Prunus avium L.)

Предложенное
наименование сорта
FINAL 121

Дата публикации

№
п/п
1

Номер заявки/
Дата подачи
v 2020 0007 /
2020.03.13

2020.11.30

b. STOPPEL Peter, DE
Sweet Cherry
(Prunus avium L.)

2

v 2020 0017 /
2020.08.10

a. RKD LLC, US

Черешня
(Prunus avium L.)
MĂR
(Malus domestica Borkh)

RKD

2020.11.30

TinyBlack

2020.11.30

b. CALLAHAN Richard, US
Apple
(Malus domestica Borkh)

3

v 2020 0018 /
2020.08.19

a. TROCIN Dumitru, MD

Яблоня
(Malus domestica Borkh)
MUR
(Rubus fructicosus L.)

b. TROCIN Dumitru, MD
Blackberry
(Rubus fructicosus L.)
Ежевика
(Rubus fructicosus L.)
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FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /
Issued plant variety patents /
Выданные патенты на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numele titularului, numele amelioratorului, denumirea comună (taxonul botanic),
denumirea soiului, numărul de brevet, data acordării brevetului
Nr.
crt.

Nr. depozit/
Data depozit

No.

Application
number/
Filing date

№
п/п

Номер заявки/
Дата подачи

1
1

2
v 2014 0013 /
2014.02.05

2

v 2017 0001 /
2017.01.16

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety denom- Patent
ination
number /Date of
grant

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)

3
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU
CULTURILE DE CÎMP „SELECŢIA”,
MD

4
GRÂU COMUN
(Triticum aestivum L.)

Наименование Номер патента/
сорта
Дата
предоставления
патента
5
6
ACORD
349 / 2020.05.31

b. POSTOLATI Alexei, MD;
GĂINĂ Lidia, MD;
SERGHEI Titu, MD;
ATANOVA Lilia, MD;
TARAN Mihail, MD;
STAVĂR Lidia, MD;
ŢURCAN Iulia, MD
a. KIKTENKO Nicolai, MD

Numărul de brevet/
Data acordării

Wheat
(Triticum aestivum L.)
Пшеница мягкая
(Triticum aestivum L.)

NUC
(Juglans regia)

Lateral Moldovenesc

350 / 2020.05.31

Lateralul lui
Trifan

351 / 2020.05.31

Lateral din
Făleşti

352 / 2020.05.31

b. KIKTENKO Nicolai, MD
Walnut
(Juglans regia)
Грецкий орех
(Juglans regia)
3

v 2017 0002 /
2017.01.16

a. KIKTENKO Nicolai, MD

NUC
(Juglans regia)

b. KIKTENKO Nicolai, MD
Walnut
(Juglans regia)
Грецкий орех
(Juglans regia)
4

v 2017 0003 /
2017.01.16

a. KIKTENKO Nicolai, MD

NUC
(Juglans regia)

b. KIKTENKO Nicolai, MD
Walnut
(Juglans regia)
Грецкий орех
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(Juglans regia)

5

v 2017 0004 /
2017.01.16

a. KIKTENKO Nicolai, MD

NUC
(Juglans regia)

b. KIKTENKO Nicolai, MD
Walnut
(Juglans regia)
Грецкий орех
(Juglans regia)
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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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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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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) 045525
(220) 2020.01.31
(730) London Group, LLC, US
8 Pinetree Lane, Old Westbury, New York –
11568, Statele Unite ale Americii
(540)

MD -BOPI 11/2020
(210) 045765
(220) 2020.03.16
(730) INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ, ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ
BUIUCANI, MD
Str. Ion Luca Caragiale nr. 2,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 045757
(220) 2020.03.13
(730) IONIŢA Serghei, RU
Ul. Octiabriscoi Revoliuţii 8-6, 119571,
or. Roşali, regiunea Moscova, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - preparate alimentare din brânză, caş, brânză
mărunţită, brânză moale albă; brânzică cu
adaos de fructe; brânzică aromată cu fructe;
deserturi din produse lactate cu ciocolată sau
cacao; brânzică glazurată sau fără glazură;
brânzică cu adaos de nuci sau alune;
brânzică cu adaos de migdale; brânzică cu
adaos de fructe uscate; brânzică cu umplutură de fructe proaspete;
30 - produse de patiserie şi cofetărie; deserturi
preparate din făină, zahăr, unt, grăsimi, ouă
şi ingrediente; produse de cofetărie congelate; prăjituri cu biscuiţi, cacao, ciocolată, unt,
miere, napolitane, caramele; croissante cu
caramel sau cu cremă de ciocolată; gogoşi;
prăjituri cu creme diferite.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „IMSP”, „ASOCIAŢIA”, „MEDICALĂ”, „TERITORIALĂ”, „BUIUCANI”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, albastru de diferite
nuanţe, roşu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.07.12; 02.07.23; 02.09.01; 02.09.14;
02.09.15; 05.05.20; 26.01.12; 26.01.14;
26.01.21; 26.07.17; 27.05.17; 27.07.24;
29.01.13.

(210) 045767
(220) 2020.03.16
(730) SANELEN DENT S.R.L., MD
Str. Concilierii Naţionale nr. 10,
MD-6500, Anenii Noi, Republica Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuanţe, alb, gri.
(511) NCL(11-2020)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 01.15.19; 02.09.10;
26.01.15; 27.05.17; 29.01.13.

06.19.19;

(210) 045883
(220) 2020.04.22
(730) Rivian IP Holdings LLC, US
13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - interfeţe (informatică); programe de calculator pentru elaborarea interfeţelor pentru utilizatori; aparate cu baterii electrice conectate
fără fir cu software încorporat care se poate
actualiza de la distanţă şi firmware pentru
stocarea şi descărcarea electricităţii stocate
pentru utilizare în locuinţe şi clădiri; aparate
cu baterii electrice conectate fără fir cu software încorporat care se poate actualiza de la
distanţă şi firmware pentru stocarea şi descărcarea electricităţii stocate furnizate de o
reţea sau la o reţea de energie electrică sau

84

la altă sursă de generare a energiei electrice
pentru stabilizarea şi satisfacerea cererii de
electricitate şi pentru scopurile de utilizare;
software de calculatoare pentru monitorizarea, optimizarea şi reglarea stocării şi descărcării energiei stocate la şi de la astfel de
aparate cu baterii electrice conectate fără fir;
baterii pentru alimentarea cu energie electrică a motoarelor de vehicule electrice; conectoare electrice montate pe perete pentru încărcarea vehiculelor electrice; conectoare
electrice cu fişă, mobile, pentru încărcarea
vehiculelor electrice; software descărcabil
sub formă de o aplicaţie mobilă pentru monitorizarea încărcării electrice şi stării vehiculelor şi pentru controlul de la distanţă al vehiculelor; software descărcabil sub formă de software pentru sisteme de operare pentru vehicule; aparate de comandă pentru vehicule
(calculatoare de bord); dispozitiv de localizare şi recuperare pentru vehicule programat
să utilizeze sisteme de poziţionare globală
(GPS) şi telecomunicaţiile celulare; aparate
de radio pentru vehicule; sisteme de alarmă
antiefracţie; încărcătoare de baterii pentru
utilizare cu baterii de vehicule; regulatoare
de viteză pentru vehicule cu motor; echipament de siguranţă pentru vehicule, şi anume
dispozitive electronice de monitorizare a vibraţiei, impactului, mişcării, unghiului, temperaturii şi tensiunii; echipamente de siguranţă
pentru vehicule, şi anume sisteme de supraveghere la bordul vehiculelor alcătuite din
camere de filmat şi monitoare pentru expunerea şi eliminarea punctelor oarbe pe ambele părţi ale vehiculului; emiţătoarereceptoare fără fir cu tehnologie de colectare
şi afişare pentru starea şi urmărirea tuturor
tipurilor de vehicule în mediile locale; baterii
electrice pentru vehicule; echipamente de
siguranţă pentru vehicule, şi anume dispozitive electronice de monitorizare a presiunii
anvelopelor; echipamente de siguranţă pentru vehicule, şi anume senzori şi camere
video pentru marşarier; sisteme pentru echilibrarea roţilor pentru vehiculele terestre;
sisteme de acces fără cheie şi sisteme de
aprindere fără cheie pentru autovehicule,
alcătuite dintr-un microprocesor, un receptor
de semnale electronice şi un breloc cu emiţător de semnale electronice; indicatoare de
viteză pentru vehicule; detectoare radar de
obiecte destinate utilizării pe vehicule; senzori GPS montaţi pe vehicul pentru determinarea vitezei de mişcare a unui vehicul; încărcătoare de baterii de telefoane mobile

MĂRCI
destinate utilizării în vehicule; părţi ale motoarelor de vehicule, şi anume termostate;
echipamente audio pentru vehicule, şi anume aparate stereo, difuzoare, amplificatoare,
egalizatoare, filtre audio (crossovere) şi cutii
pentru difuzoare; porturi de alimentare USB
destinate utilizării în vehicule; închizătoare
electrice pentru vehicule; camere retrovizoare pentru vehicule; unităţi de control climatic
pentru vehicule; controlere fără fir pentru
monitorizarea şi controlul de la distanţă al
funcţiei şi stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice şi mecanice, şi anume
a bateriilor, sistemelor de securitate, iluminat,
localizare şi siguranţă; aparate cu telecomandă pentru pornirea vehiculelor; sisteme
pentru localizarea, urmărirea şi securitatea
vehiculelor alcătuite dintr-o antenă şi un
transmiţător radio destinate amplasării în
vehicule; regulatoare de tensiune pentru
vehicule; echipamente audio pentru vehicule,
şi anume difuzoare pentru sisteme audio
pentru automobile; instrumente de navigaţie
pentru vehicule (calculatoare de bord); conectoare electrice între vehicule cu motor şi
remorci; baterii pentru vehicule; aparate electrice, şi anume staţii de alimentare pentru
vehicule electrice; sisteme computerizate de
analiză a motoarelor de vehicule; cabluri
prelungitoare destinate utilizării cu vehicule;
adaptoare de curent electric destinate utilizării cu vehicule; cordoane electrice destinate
utilizării cu vehicule; acumulatoare electrice
pentru vehicule; termostate pentru vehicule;
avertizoare automate de pierdere a presiunii
în instalaţiile pneumatice; kilometraje pentru
vehicule; telecomenzi pentru acţionarea
alarmelor de maşină; încuietori electrice pentru vehicule cu motor;
12 - vehicule terestre şi părţi şi accesorii pentru
acestea, şi anume piese structurale şi componente de motorizări sub formă de motoare
electrice, cutii de viteză şi osii; caroserii pentru autovehicule; plase de portbagaje pentru
vehicule; huse adaptate pentru vehicule;
lanţuri antiderapante pentru vehicule; petice
pentru repararea anvelopelor vehiculelor;
pompe pentru umflarea anvelopelor vehiculelor; căptuşeli interioare pentru automobile;
panouri pentru interiorul automobilelor; interioare din piele personalizate pentru vehicule; suporturi pentru plăcuţe de înmatriculare;
tapiţerii pentru vehicule; vehicule electrice
terestre; părţi de vehicule electrice, şi anume
motoare; părţi de vehicule electrice, şi anume retrovizoare, ştergătoare de parbriz şi
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hayoane; vehicule de înaltă performanţă,
electrice, care merg exclusiv cu baterie; scaune de vehicule; butuci de roată pentru vehicule; roţi de vehicule; tapiţerie, huse adaptate pentru vehicule; volane pentru vehicule;
motoare pentru vehicule terestre; suporturi
de portbagaj pentru capotă, amortizoare,
arcuri, bare stabilizatoare şi suspensii, toate
pentru vehicule; panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule; etriere de
frână pentru vehicule terestre; huse pentru
scaune de autovehicule (adaptate); şasiuri
de motor, pentru vehicule; componente de
vehicule, şi anume furtunuri de servodirecţie;
indicatoare de direcţie pentru vehicule; perne
pentru scaune de vehicule; ansambluri de
butuci de roată pentru vehicule; portschiuri
pentru vehicule; oglinzi pentru vehicule, şi
anume oglinzi retrovizoare; angrenaje de
marşarier pentru vehicule terestre; cârlige
concepute special pentru a fi utilizate în vehicule pentru a ţine accesoriile vehiculului;
parbrize pentru vehicule; dispozitive antifurt
pentru vehicule; anvelope, pneuri pentru
vehicule; camere pentru pneuri de vehicule;
pompe pentru umflat pneuri; piese de plastic
pentru vehicule, şi anume garnitură decorativă şi protectoare din plastic extrudat pentru
exterior şi interior pentru automobile; vehicule terestre, şi anume automobile electrice,
camioane şi vehicule sportive-utilitare; huse
semi-ajustabile pentru vehicule; compresoare de aer pentru frâne pentru vehicule terestre; cilindri pneumatici de frână pentru vehicule terestre; capote de motoare pentru vehicule; şasiuri pentru automobile; protecţii de
scaune pentru vehicule; piese de schimb
pentru camioane şi alte autovehicule; mecanism de transmisie pentru vehicule alcătuit
din ambreiaj, transmisie, arbore şi diferenţial;
capace pentru transmisie la vehicule terestre; plăcuţe de montare a transmisiei pentru
vehicule terestre; cutii de transmisie pentru
vehicule terestre; bare de remorcare pentru
vehicule; protectoare împotriva stropilor pentru vehicule; trepte de ataşare la vehicule
terestre; jante de roţi pentru vehicule şi elemente de structură ale acestora; vehicule
pentru orice tip de teren; senzori pentru vehicule terestre, şi anume senzori de cuplu de
servodirecţie electrică, vânduţi ca componentă a sistemului de servodirecţie; jante de roţi
pentru vehicule; cutii de viteze pentru vehiculele terestre; frâne pentru vehicule; caroserii;
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre; piese pentru vehicule, şi anume
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apărătoare de soare pentru parbriz; piese
pentru vehicule, şi anume parasolare; piese
de vehicule, şi anume braţe pivotante; piese
auto, şi anume bielete; componente ale vehiculelor, şi anume coloane de suspensie;
componente de vehicule, şi anume articulaţii
homocinetice; ventile pentru anvelope de
vehicule; componente ale vehiculelor terestre, şi anume diferenţialelor; protecţii pentru
capotă ca părţi structurale de vehicule; arbori
pentru vehicule terestre; garnituri pentru frână pentru vehicule; tambururi de frână pentru
vehicule terestre; piese de suspensie pentru
vehicule terestre, şi anume arcuri lamelare;
componente ale sistemului de suspensie
pentru vehiculele terestre, şi anume arcuri
elicoidale; lame pentru ştergătoare de parbriz
pentru vehicule; circuite hidraulice pentru
vehicule; componente ale sistemului de suspensie pentru vehiculele terestre, şi anume
egalizatoare; plăcuţe pentru frâne cu discuri
la vehicule; suporturi de pahare pentru vehicule; transmisii pentru vehicule terestre şi
piese de schimb pentru acestea; curele pentru transmisii de vehicule terestre; sisteme de
suspensie pentru vehicule terestre; rulmenţi
cu bilă pentru vehicule terestre; geamuri din
sticlă pentru vehicule; alarme antifurt pentru
vehicule; articole de fierărie pentru frâne
(vehicule); suporturi de biciclete pentru vehicule; seturi de protecţii pentru axe folosite la
vehiculele terestre; lagăre de osie pentru
vehicule de teren; frâne cu disc pentru vehicule terestre; recipiente de depozitare pentru
portbagaje de acoperiş pentru vehicule terestre; vehicule sportive-utilitare; airbaguri pentru vehicule; geamuri de vehicule; centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculelor; valve
de bandaje pentru vehicule; claxoane pentru
vehicule; piese pentru maşini terestre, şi
anume curele de transmisie; ambreiaje pentru vehicule terestre; huse adaptate pentru
vehicule destinate maşinilor şi camioanelor
pentru protejarea de la intemperii şi starea
vremii; dispozitive de vehicule pentru imobilizarea capului; airbaguri gonflabile utilizate în
vehicule pentru prevenirea vătămărilor în
accidente; lanţuri de transmisie pentru vehicule terestre; accesorii auto pentru piaţa pieselor de schimb auto, şi anume genţi, plase
şi tăvi pentru organizarea interiorului maşinii,
special adaptate pentru a se potrivi în vehicule; hamuri de siguranţă pentru scaune de
vehicule; garnituri de frână pentru vehicule
terestre; piese pentru vehicule terestre, şi
anume osii; piese de vehicule terestre, şi
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anume roţi dinţate ale mecanismului de acţionare; piese de metal pentru vehicule, şi
anume garnitura decorativă şi protectoare
din metal pentru exteriorul şi interiorul automobilelor; vehicule electrice, şi anume automobile, camioane şi vehicule sportiveutilitare; biciclete; avertizoare acustice de
marşarier pentru vehicule; discuri de roată
pentru vehicule; sisteme de alarmă pentru
vehicule cu motor; relee de comandă pentru
vehicule terestre şi părţi ale acestora; spoilere pentru vehicule; scări pentru vehicule;
airbaguri (dispozitive de protecţie pentru automobile); amortizoare pentru automobile;
paraşocuri pentru automobile; portbagaje
pentru acoperişul maşinilor; piese pentru
vehicule terestre, şi anume trepte; piese de
vehicule terestre, şi anume apărătoare pentru noroi; piese de vehicule terestre, şi anume protectoare împotriva stropilor; piese
pentru vehicule, şi anume amortizoare; portiere de vehicule; manete de indicatoare de
direcţie pentru vehicule; capace pentru rezervor pentru vehicule terestre; panouri de
portiere pentru vehicule.

(210) 045884
(220) 2020.04.22
(730) Rivian IP Holdings LLC, US
13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, Statele Unite ale Americii
(540)
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(511) NCL(11-2020)
09 - interfeţe (informatică); programe de calculator pentru elaborarea interfeţelor pentru utilizatori; aparate cu baterii electrice conectate
fără fir cu software încorporat care se poate
actualiza de la distanţă şi firmware pentru
stocarea şi descărcarea electricităţii stocate
pentru utilizare în locuinţe şi clădiri; aparate
cu baterii electrice conectate fără fir cu software încorporat care se poate actualiza de la
distanţă şi firmware pentru stocarea şi descărcarea electricităţii stocate furnizate de o
reţea sau la o reţea de energie electrică sau
la altă sursă de generare a energiei electrice
pentru stabilizarea şi satisfacerea cererii de
electricitate şi pentru scopurile de utilizare;
software de calculatoare pentru monitorizarea, optimizarea şi reglarea stocării şi descărcării energiei stocate la şi de la astfel de
aparate cu baterii electrice conectate fără fir;
baterii pentru alimentarea cu energie electrică a motoarelor de vehicule electrice; conectoare electrice montate pe perete pentru încărcarea vehiculelor electrice; conectoare
electrice cu fişă, mobile, pentru încărcarea
vehiculelor electrice; software descărcabil
sub formă de o aplicaţie mobilă pentru monitorizarea încărcării electrice şi stării vehiculelor şi pentru controlul de la distanţă al vehiculelor; software descărcabil sub formă de software pentru sisteme de operare pentru vehicule; aparate de comandă pentru vehicule
(calculatoare de bord); dispozitiv de localizare şi recuperare pentru vehicule programat
să utilizeze sisteme de poziţionare globală
(GPS) şi telecomunicaţiile celulare; aparate
de radio pentru vehicule; sisteme de alarmă
antiefracţie; încărcătoare de baterii pentru
utilizare cu baterii de vehicule; regulatoare
de viteză pentru vehicule cu motor; echipament de siguranţă pentru vehicule, şi anume
dispozitive electronice de monitorizare a vibraţiei, impactului, mişcării, unghiului, temperaturii şi tensiunii; echipamente de siguranţă
pentru vehicule, şi anume sisteme de supraveghere la bordul vehiculelor alcătuite din
camere de filmat şi monitoare pentru expunerea şi eliminarea punctelor oarbe pe ambele părţi ale vehiculului; emiţătoarereceptoare fără fir cu tehnologie de colectare
şi afişare pentru starea şi urmărirea tuturor
tipurilor de vehicule în mediile locale; baterii
electrice pentru vehicule; echipamente de
siguranţă pentru vehicule, şi anume dispozitive electronice de monitorizare a presiunii
anvelopelor; echipamente de siguranţă pen-
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tru vehicule, şi anume senzori şi camere
video pentru marşarier; sisteme pentru echilibrarea roţilor pentru vehiculele terestre;
sisteme de acces fără cheie şi sisteme de
aprindere fără cheie pentru autovehicule,
alcătuite dintr-un microprocesor, un receptor
de semnale electronice şi un breloc cu emiţător de semnale electronice; indicatoare de
viteză pentru vehicule; detectoare radar de
obiecte destinate utilizării pe vehicule; senzori GPS montaţi pe vehicul pentru determinarea vitezei de mişcare a unui vehicul; încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule; părţi ale motoarelor de vehicule, şi anume termostate;
echipamente audio pentru vehicule, şi anume aparate stereo, difuzoare, amplificatoare,
egalizatoare, filtre audio (crossovere) şi cutii
pentru difuzoare; porturi de alimentare USB
destinate utilizării în vehicule; închizătoare
electrice pentru vehicule; camere retrovizoare pentru vehicule; unităţi de control climatic
pentru vehicule; controlere fără fir pentru
monitorizarea şi controlul de la distanţă al
funcţiei şi stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice şi mecanice, şi anume
a bateriilor, sistemelor de securitate, iluminat,
localizare şi siguranţă; aparate cu telecomandă pentru pornirea vehiculelor; sisteme
pentru localizarea, urmărirea şi securitatea
vehiculelor alcătuite dintr-o antenă şi un
transmiţător radio destinate amplasării în
vehicule; regulatoare de tensiune pentru
vehicule; echipamente audio pentru vehicule,
şi anume difuzoare pentru sisteme audio
pentru automobile; instrumente de navigaţie
pentru vehicule (calculatoare de bord); conectoare electrice între vehicule cu motor şi
remorci; baterii pentru vehicule; aparate electrice, şi anume staţii de alimentare pentru
vehicule electrice; sisteme computerizate de
analiză a motoarelor de vehicule; cabluri
prelungitoare destinate utilizării cu vehicule;
adaptoare de curent electric destinate utilizării cu vehicule; cordoane electrice destinate
utilizării cu vehicule; acumulatoare electrice
pentru vehicule; termostate pentru vehicule;
avertizoare automate de pierdere a presiunii
în instalaţiile pneumatice; kilometraje pentru
vehicule; telecomenzi pentru acţionarea
alarmelor de maşină; încuietori electrice pentru vehicule cu motor;
12 - vehicule terestre şi părţi şi accesorii pentru
acestea, şi anume piese structurale şi componente de motorizări sub formă de motoare
electrice, cutii de viteză şi osii; caroserii pen-

87

MD - BOPI 11/2020
tru autovehicule; plase de portbagaje pentru
vehicule; huse adaptate pentru vehicule;
lanţuri antiderapante pentru vehicule; petice
pentru repararea anvelopelor vehiculelor;
pompe pentru umflarea anvelopelor vehiculelor; căptuşeli interioare pentru automobile;
panouri pentru interiorul automobilelor; interioare din piele personalizate pentru vehicule; suporturi pentru plăcuţe de înmatriculare;
tapiţerii pentru vehicule; vehicule electrice
terestre; părţi de vehicule electrice, şi anume
motoare; părţi de vehicule electrice, şi anume retrovizoare, ştergătoare de parbriz şi
hayoane; vehicule de înaltă performanţă,
electrice, care merg exclusiv cu baterie; scaune de vehicule; butuci de roată pentru vehicule; roţi de vehicule; tapiţerie, huse adaptate pentru vehicule; volane pentru vehicule;
motoare pentru vehicule terestre; suporturi
de portbagaj pentru capotă, amortizoare,
arcuri, bare stabilizatoare şi suspensii, toate
pentru vehicule; panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule; etriere de
frână pentru vehicule terestre; huse pentru
scaune de autovehicule (adaptate); şasiuri
de motor, pentru vehicule; componente de
vehicule, şi anume furtunuri de servodirecţie; indicatoare de direcţie pentru vehicule;
perne pentru scaune de vehicule; ansambluri
de butuci de roată pentru vehicule; portschiuri pentru vehicule; oglinzi pentru vehicule, şi
anume oglinzi retrovizoare; angrenaje de
marşarier pentru vehicule terestre; cârlige
concepute special pentru a fi utilizate în vehicule pentru a ţine accesoriile vehiculului;
parbrize pentru vehicule; dispozitive antifurt
pentru vehicule; anvelope, pneuri pentru
vehicule; camere pentru pneuri de vehicule;
pompe pentru umflat pneuri; piese de plastic
pentru vehicule, şi anume garnitură decorativă şi protectoare din plastic extrudat pentru
exterior şi interior pentru automobile; vehicule terestre, şi anume automobile electrice,
camioane şi vehicule sportive-utilitare; huse
semi-ajustabile pentru vehicule; compresoare de aer pentru frâne pentru vehicule terestre; cilindri pneumatici de frână pentru vehicule terestre; capote de motoare pentru vehicule; şasiuri pentru automobile; protecţii de
scaune pentru vehicule; piese de schimb
pentru camioane şi alte autovehicule; mecanism de transmisie pentru vehicule alcătuit
din ambreiaj, transmisie, arbore şi diferenţial;
capace pentru transmisie la vehicule terestre; plăcuţe de montare a transmisiei pentru
vehicule terestre; cutii de transmisie pentru
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vehicule terestre; bare de remorcare pentru
vehicule; protectoare împotriva stropilor pentru vehicule; trepte de ataşare la vehicule
terestre; jante de roţi pentru vehicule şi elemente de structură ale acestora; vehicule
pentru orice tip de teren; senzori pentru vehicule terestre, şi anume senzori de cuplu de
servodirecţie electrică, vânduţi ca componentă a sistemului de servodirecţie; jante de roţi
pentru vehicule; cutii de viteze pentru vehiculele terestre; frâne pentru vehicule; caroserii;
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre; piese pentru vehicule, şi anume
apărătoare de soare pentru parbriz; piese
pentru vehicule, şi anume parasolare; piese
de vehicule, şi anume braţe pivotante; piese
auto, şi anume bielete; componente ale vehiculelor, şi anume coloane de suspensie;
componente de vehicule, şi anume articulaţii
homocinetice; ventile pentru anvelope de
vehicule; componente ale vehiculelor terestre, şi anume diferenţialelor; protecţii pentru
capotă ca părţi structurale de vehicule; arbori
pentru vehicule terestre; garnituri pentru frână pentru vehicule; tambururi de frână pentru
vehicule terestre; piese de suspensie pentru
vehicule terestre, şi anume arcuri lamelare;
componente ale sistemului de suspensie
pentru vehiculele terestre, şi anume arcuri
elicoidale; lame pentru ştergătoare de parbriz
pentru vehicule; circuite hidraulice pentru
vehicule; componente ale sistemului de suspensie pentru vehiculele terestre, şi anume
egalizatoare; plăcuţe pentru frâne cu discuri
la vehicule; suporturi de pahare pentru vehicule; transmisii pentru vehicule terestre şi
piese de schimb pentru acestea; curele pentru transmisii de vehicule terestre; sisteme de
suspensie pentru vehicule terestre; rulmenţi
cu bilă pentru vehicule terestre; geamuri din
sticlă pentru vehicule; alarme antifurt pentru
vehicule; articole de fierărie pentru frâne
(vehicule); suporturi de biciclete pentru vehicule; seturi de protecţii pentru axe folosite la
vehiculele terestre; lagăre de osie pentru
vehicule de teren; frâne cu disc pentru vehicule terestre; recipiente de depozitare pentru
portbagaje de acoperiş pentru vehicule terestre; vehicule sportive-utilitare; airbaguri pentru vehicule; geamuri de vehicule; centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculelor; valve
de bandaje pentru vehicule; claxoane pentru
vehicule; piese pentru maşini terestre, şi
anume curele de transmisie; ambreiaje pentru vehicule terestre; huse adaptate pentru
vehicule destinate maşinilor şi camioanelor
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pentru protejarea de la intemperii şi starea
vremii; dispozitive de vehicule pentru imobilizarea capului; airbaguri gonflabile utilizate în
vehicule pentru prevenirea vătămărilor în
accidente; lanţuri de transmisie pentru vehicule terestre; accesorii auto pentru piaţa pieselor de schimb auto, şi anume genţi, plase
şi tăvi pentru organizarea interiorului maşinii,
special adaptate pentru a se potrivi în vehicule; hamuri de siguranţă pentru scaune de
vehicule; garnituri de frână pentru vehicule
terestre; piese pentru vehicule terestre, şi
anume osii; piese de vehicule terestre, şi
anume roţi dinţate ale mecanismului de acţionare; piese de metal pentru vehicule, şi
anume garnitura decorativă şi protectoare
din metal pentru exteriorul şi interiorul automobilelor; vehicule electrice, şi anume automobile, camioane şi vehicule sportiveutilitare; biciclete; avertizoare acustice de
marşarier pentru vehicule; discuri de roată
pentru vehicule; sisteme de alarmă pentru
vehicule cu motor; relee de comandă pentru
vehicule terestre şi părţi ale acestora; spoilere pentru vehicule; scări pentru vehicule;
airbaguri (dispozitive de protecţie pentru automobile); amortizoare pentru automobile;
paraşocuri pentru automobile; portbagaje
pentru acoperişul maşinilor; piese pentru
vehicule terestre, şi anume trepte; piese de
vehicule terestre, şi anume apărătoare pentru noroi; piese de vehicule terestre, şi anume protectoare împotriva stropilor; piese
pentru vehicule, şi anume amortizoare; portiere de vehicule; manete de indicatoare de
direcţie pentru vehicule; capace pentru rezervor pentru vehicule terestre; panouri de
portiere pentru vehicule.
(531) CFE(8) 15.09.18; 24.15.03;
26.04.03; 26.04.04; 26.04.07.

26.03.23;

(210) 045905
(220) 2020.05.04
(730) GOGU Marin, MD
Str. Trei Fîntîni nr. 4,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: verde de diferinţe nuanţe,
albastru de diferite nuanţe, negru.
(511) NCL(11-2020)
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(8) 03.13.01; 03.13.24; 26.04.15;
26.04.17; 26.04.18; 27.07.11; 29.01.13.

(210) 045922
(220) 2020.05.05
(730) S.C. Johnson & Son, Inc., US
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
01 - compoziţii chimice pentru impermeabilizarea
încălţămintei, pielii sau materialelor textile;
compoziţii chimice pentru lărgirea pantofilor;
adezivi pentru repararea încălţămintei, îmbrăcămintei de ploaie şi altor tipuri de suprafeţe din piele, cauciuc, nailon, plastic, pânză
groasă, pânză de in sau vinil;
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02 - vopsele, coloranţi, mordanţi şi cerneluri pentru utilizarea în fabricarea încălţămintei şi
articolelor din piele;
03 - produse de tratare prealabilă a murdăriei şi
petelor pentru materialele textile, inclusiv
îmbrăcăminte, tapiţerie şi covoare; produse
pentru îndepărtarea murdăriei şi petelor pentru materialele textile, inclusiv îmbrăcăminte,
tapiţerie şi covoare; săpunuri, cu excepţia
celor utilizate pentru corp; detergenţi, cu excepţia celor utilizaţi pentru corp; ceară pentru
podele; ceară pentru mobilă; produse pentru
desfundarea scurgerilor; produse de curăţare
pentru suprafeţe dure; preparate pentru albit
pentru materialele textile; şerveţele de unică
folosinţă impregnate cu substanţe chimice
sau compuşi de curăţare pentru uz casnic;
preparate pentru îndepărtarea lacului; preparate sub formă de ceruri folosite pe suprafeţe
finisate şi nefinisate; produse pentru îndepărtarea cerii; produse universale de curăţare
de uz casnic, produse de curăţare pentru
vasul de toaletă, produse de curăţare pentru
duş, produse de curăţare pentru bucătărie;
produse de curăţare universale pentru sticlă
şi diferite tipuri de suprafeţe; foi de celuloză
sintetice tratate utilizate în maşinile de spălat
pentru absorbţia murdăriei şi vopselei în timpul spălării; preparate odorizante pentru împrospătarea aerului; parfumuri de cameră
sau ambientale; uleiuri esenţiale ambientale,
produse pentru parfumarea aerului; potpuriuri parfumate; beţişoare parfumate; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
şlefuire; preparate pentru lustruit, creme şi
produse de finisare cu pigmenţi pentru încălţăminte şi articole din piele; produse pentru
conservarea pieilor, şi anume produse de
lustruit pentru conservarea pieilor, creme
pentru întreţinerea articolelor din piele; preparate de curăţare uscată, şi anume preparate solide pentru curăţarea chimică uscată şi
alte preparate de curăţare pentru piele, pielea întoarsă, vinil, materiale plastice şi produse fabricate din aceste materiale; ceară şi
cremă pentru încălţăminte şi articole din piele, inclusiv pentru acoperirea semnelor de
uzură; produse de conservare pentru încălţăminte şi articole din piele, şi anume cremă
pentru pantofi şi produse pentru lustruirea
articolelor din piele; şerveţele impregnate cu
preparate de lustruire şi de curăţare; ulei
pentru protecţia picioarelor împotrivă crăpăturilor (cu excepţia celor pentru scopuri medicale);
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04 - lumânări, produse topite din ceară; lumânări
din citronelă folosite ca repelenţi pentru insecte, şi anume lumânări cu repelenţi pentru
insecte; lumânări parfumate; lămpi cu lumânări pentru respingerea insectelor;
05 - dezinfectante sub formă lichidă şi spray, cu
excepţia celor utilizate pe corp; produse pentru împrospătarea aerului; produse pentru
odorizarea aerului; produse pentru purificarea aerului; dezodorizante pentru covoare şi
încăperi; odorizante pentru materiale textile;
insecticide; insectifuge; şerveţele umede
impregnate cu insectifug utilizate pe corp;
spirale antiţânţari; momeli cu insecticide pentru controlul insectelor şi dăunătorilor; unguente medicinale pentru calmarea mâncărimii
şi roşeţii provocate de muşcăturile de insecte, spray antifungic combinat pentru picioare;
deodorante pentru încălţăminte;
11 - distribuitoare electrice de arome; felinare cu
lumânări;
16 - pungi din plastic de uz casnic; pungi din plastic pentru depozitare resigilabile, evacuabile,
de uz casnic; folie de ambalat din plastic;
21 - recipiente din materiale plastice pentru uz
casnic; ustensile şi recipiente mici de uz
casnic (cu excepţia celor din metale preţioase sau placate cu acestea); încălţătoare şi
calapoade pentru pantofi; materiale şi bureţi
pentru lustruire; perii pentru încălţăminte;
instrumente de curăţare a sticlei, acţionate
manual, cu tampoane pentru curăţare; perii
de curăţat de uz casnic;
25 - dispozitive anti-alunecare pentru încălţăminte; tălpi şi branţuri anti-alunecare pentru încălţăminte; tălpi, branţuri şi pernuţe (tălpi)
pentru încălţăminte; tocuri pentru încălţăminte; talonete pentru ciorapi şi colanţi; şosete,
ciorapi şi colanţi;
26 - şireturi de îmbrăcăminte.

(210) 046082
(220) 2020.05.18
(730) EXCLUSIVE CIVRACOL S.R.L., MD
MD-6422, Ciuciuleni, Hînceşti, Republica
Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 11/2020
aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală;
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 01.03.02; 26.11.12; 27.01.06;
27.05.11; 27.05.21; 27.07.04; 29.01.13.

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, alb.
(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;
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;
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;

(210) 046089
(220) 2020.05.29
(730) PAMIART S.R.L., MD
Str. Nicolae Dimo nr. 23, ap. 40,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.04.04;
27.05.21; 27.07.11.

26.04.17;

26.04.18;

(210) 046095
(220) 2020.06.01
(730) CEREALE DE AUR S.R.L., MD
Şos. M2, Chişinău-Soroca, 9 km, MD-4839,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi cafea artificială; orez,
paste şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi preparate din cereale; pâine, produse de patiserie
şi produse de cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile; zahăr,
miere, melasă; drojdie, praf de copt; sare,
condimente, ierburi conservate; oţet, sosuri
şi alte condimente; gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 02.09.01;
05.07.13; 27.05.01.

05.03.13;

05.03.15;

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.09; 24.03.07;
26.01.21; 27.05.17; 27.07.01.

(210) 046163
(220) 2020.06.12
(730) CRIVCEANSCHII Stanislav, MD
Str. Tighina nr. 49/5,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046135
(220) 2020.06.10
(730) OLIMP-CONSULT LIMITED LIABILITY
COMPANY, UA
Peremohy ave., 53 A, Kyiv, 03680, Ucraina
(591) Culori revendicate: verde, cenuşiu-închis,
cenuşiu-deschis, roşu, alb, negru.
(511) NCL(11-2020)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.01.23; 26.01.04; 26.01.19; 26.03.23;
27.01.25; 27.03.02; 27.05.21; 29.01.15.
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(210) 046170
(220) 2020.06.15
(730) NEW AGE S.R.L., MD
Str. Lev Tolstoi nr. 63/1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 11/2020
(540)

(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe,
roz de diferite nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, negru.
(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis, alb.
(511) NCL(11-2020)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

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

(531) CFE(8) 02.03.16; 02.03.21; 02.03.23;
03.11.01; 03.11.03; 26.01.14; 27.05.09.

(531) CFE(8) 05.03.20; 05.05.23; 07.05.13;
24.13.01; 27.03.11; 27.05.09; 29.01.14.

(210) 046203
(220) 2020.06.19
(730) MANCIU Serghei, MD
MD-6419, Călimăneşti, Nisporeni, Republica
Moldova

(210) 046204
(220) 2020.06.19
(730) CEBAN Vasile, MD
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2020)
38 - servicii de telecomunicaţii;
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.

(210) 046205
(220) 2020.06.19
(730) VALIO LTD, FI
Meijeritie 6, 00370 Helsinki, Finlanda
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - legume conservate, congelate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; lapte şi
produse lactate, inclusiv iaurt, caş, frişcă,
smântână, lapte bătut, băuturi pe bază de
lapte, băuturi pe bază de lapte care conţin în
special lapte, lapte acru, budincă din lapte,
shake-uri de lapte, lapte de albumină, lapte
aromat, băuturi cu conţinut de lactobacillus,
chefir (băutură din lapte), cumâs (băutură din
lapte de iapă); zer; brânzeturi, brânză proaspătă de vaci, produse din brânză; lapte praf,
produse uscate din zer şi praf de zer; uleiuri
şi grăsimi comestibile; unt; margarină; supe;
sosuri pe bază de lapte şi smântână; lapte şi
sosuri pe bază de lactate; înlocuitori de produse lactate; înlocuitori de lapte; lapte de orz
(înlocuitori de lapte); lapte de migdale; băuturi pe bază de lapte de migdale; lapte de
cocos; băuturi pe bază de lapte de cocos;
lapte de arahide; băuturi pe bază de lapte de
arahide; lapte de orez, laptele de orez destinat utilizării ca înlocuitor de lapte; lapte din
soia; băuturi pe bază de lapte de soia; lapte
din boabe de soia; înlocuitori de iaurt; înlocuitori de iaurt (băutură din iaurt); înlocuitori
de zer de unt; înlocuitori de smântână; înlocuitori de lapte acru; înlocuitori de frişcă;
frişcă vegetală; înlocuitori de unt; înlocuitori
ai margarinei; înlocuitori de brânză; legume
sub formă de pudră; înlocuitori de lapte sub
formă de pudră; înlocuitori de lapte sub formă de pudră utilizate în scopuri alimentare şi
nutriţionale; înlocuitori de lapte praf; înlocuitori de praf de frişcă; lapte praf de cocos;
produse tartinabile din fructe şi legume; fruc-
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te preparate; gustări pe bază de fructe;
cipsuri din fructe; gustări pe bază de fructe
confiate; sucuri din fructe utilizate la gătit;
sucuri de legume utilizate la gătit; concentrate din suc de legume pentru alimente; prafuri
pentru supe;
30 - cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea; orez;
tapioca şi sago; făină şi preparate din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie;
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
praf de copt; sare; muştar; oţet; sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă alimentară; băuturi gata preparate pe bază de cafea; băuturi
pe bază de cafea; băuturi pe bază de cafea
cu conţinut de înlocuitori de lapte; îngheţată
care nu e preparată din produse lactate; îngheţată care e preparată din înlocuitori de
lapte; înlocuitor de îngheţată; budinci; sos cu
brânză; sos cu produs de brânză; gustări pe
bază de cereale; batoane de cereale bogate
în proteine; batoane de ciocolată bogate în
proteine; îngheţată de iaurt (îngheţate); îngheţată de iaurt care nu e preparată din produse lactate; şerbeturi; seminţe procesate,
amidon şi produsele acestora, preparate
coapte şi drojdie; sosuri pentru mâncare;
sosuri pentru gătit; produse alimentare preparate sub formă de sosuri; îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse apicole; arome şi condimente; terci de ovăz; terci;
mâncăruri preparate şi gustări ce conţin oricare dintre produsele mai sus-menţionate;
32 - preparate pentru fabricarea băuturilor; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; băuturi nealcoolice; suc de fructe; băuturi pe bază de ovăz; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; băuturi pe baza de nuci şi
de soia; băuturi din legume; băuturi pe bază
de cocos; sorbeturi (băuturi); băuturi energizante; smoothies; ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice; băuturi îmbogăţite
cu proteine pentru sportivi.

(210) 046210
(220) 2020.06.22
(730) LUNGU Vasile, MD
Str. Nicolae Anestiade nr. 8, ap. 12,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde de diferite nuanţe, bej de diferite nuanţe, sur de diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, albastru-deschis, roşu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 03.01.01; 03.01.25; 11.01.10; 11.01.25;
25.01.15; 25.01.19; 27.05.17; 29.01.15.

(210) 046224
(220) 2020.06.26
(730) GRISAN HAMB S.A., întreprindere mixtă
bază comercială, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 56,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

MD -BOPI 11/2020
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, cafeniu-închis,
verde-deschis, verde-închis, galben-închis,
galben-deschis.
(511) NCL(11-2020)
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
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 presta-
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te de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, pieţe, magazine, gherete, chioşcuri şi
tarabe.
(531) CFE(8) 01.03.01; 05.01.01; 06.19.11; 18.01.08;
25.01.06; 26.01.16; 27.05.17; 29.01.15.

(210) 046261
(220) 2020.06.30
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, în special inhalatoare; aparate şi instrumente dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură.

(210) 046266
(220) 2020.07.01
(730) SECĂREANU Vitalie, MD
Str. Ceucari nr. 2, bloc 6, ap. 24,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 046272
(220) 2020.07.03
(730) CERAGEM Co., Ltd., KR
10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup, Seobukgu,
Cheonan-si,
Chungcheongnam-do
31045, Republica Coreea
(540)

(511) NCL(11-2020)
10 - aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj, aparate de terapie electromagnetică
de înaltă frecvenţă, echipament pentru exerciţii fizice, aparate pentru masaje estetice,
maşini, aparate şi instrumente medicale,
aparate de masaj (de uz medical), saltele cu
aer de uz medical, aparate electrice pentru
terapia cu frecvenţe joase, aparate pentru
terapia galvanică, aparate pentru terapia prin
acupresiune, aparate pentru vibromasaj,
maşini şi aparate pentru terapia cu unde
ultrascurte, maşini şi aparate pentru terapia
cu ultrasunete, cuverturi electrice pentru uz
medical, perne electrice pentru uz medical,
perniţe electrice pentru uz medical, aparate
electrice de masaj pentru uz casnic, scaune
de masaj cu aparate de masaj incorporate.
(531) CFE(8) 27.05.10.

(210) 046277
(220) 2020.07.06
(730) ORHEI-VIT S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 40,
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 06.07.07; 06.07.08; 06.19.07;
06.19.16; 07.01.09; 07.01.11; 27.05.02.
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(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;

MĂRCI
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 046278
(220) 2020.07.06
(730) ORHEI-VIT S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 40,
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 11/2020
(540)

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

(210) 046280
(220) 2020.06.30
(730) PAVLIUC Petru, MD
MD-3446, Sarata-Galbenă, Hînceşti, Republica Moldova
(540)

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „OUTLET”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, auriu.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 25.01.10; 26.04.18;
27.05.22; 27.05.24; 29.01.12.

27.05.09;

(210) 046279
(220) 2020.06.30
(730) PAVLIUC Petru, MD
MD-3446, Sarata-Galbenă, Hînceşti,
Republica Moldova
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(210) 046287
(220) 2020.07.06
(730) Hetero Labs Limited, IN
7-2-A2, Hetero Corporate, Industrial Estates,
Sanath
Nagar,
Hyderabad-500018,
Telangana, India
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - preparate farmaceutice şi medicale pentru
tratarea COVID-19.

(210) 046300
(220) 2020.07.09
(730) TOPALO Arcadie, MD
Str. Anton Ablov nr. 14, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
nisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare;
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.

(210) 046301
(220) 2020.07.09
(730) SV ENGINEERING GROUP S.R.L., MD
Str. Ion Creangă nr. 61, of. 7,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;
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; meca-
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(511) NCL(11-2020)
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 27.05.01.

MĂRCI
(210) 046304
(220) 2020.07.09
(730) BIROUL
ISTORIILOR
DE
CREDIT
INFODEBIT CREDIT REPORT S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 11/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
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.

(210) 046305
(220) 2020.07.09
(730) BIROUL
ISTORIILOR
DE
CREDIT
INFODEBIT CREDIT REPORT S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
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.

(210) 046318
(220) 2020.07.07
(730) AGARISTA AGRICOLA S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 7/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(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;
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ.
(531) CFE(8) 05.03.14;
05.07.21; 27.05.01.

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

05.07.13;

05.07.14;

046339
2020.07.13
34994
2020.05.15
AD
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia

(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice
şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
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înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; dispozitive electronice de fumat; ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive
electronice pentru inhalarea aerosolilor care
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare
orale pentru fumători, produse din tutun şi
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări electronice destinate fumătorilor; piese şi accesorii pentru produsele sus-menţionate incluse
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electronice reîncărcabile.

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

046340
2020.07.13
34996
2020.05.15
AD
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia

(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice
şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun
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pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; dispozitive electronice de fumat; ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive
electronice pentru inhalarea aerosolilor care
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare
orale pentru fumători, produse din tutun şi
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări electronice destinate fumătorilor; piese şi accesorii pentru produsele sus-menţionate incluse
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electronice reîncărcabile.

(210) 046341
(220) 2020.07.13
(730) PIROGAN Oleg, MD
Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 32,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.

MĂRCI
(210) 046342
(220) 2020.07.13
(730) PIROGAN Oleg, MD
Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 32,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MD -BOPI 11/2020
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.01.03;
27.05.11; 29.01.12.

05.01.05;

05.01.16;

(210) 046344
(220) 2020.07.13
(730) PIROGAN Oleg, MD
Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 32,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046343
(220) 2020.07.13
(730) PIROGAN Oleg, MD
Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 32,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 07.03.11; 24.15.21; 25.07.21;
26.03.01; 26.11.07; 27.05.08; 29.01.13.

(210) 046354
(220) 2020.07.14
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

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

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice,
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
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(210) 046363
(220) 2020.07.15
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „CHARCOAL”, „FILTER”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice,
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(8) 01.07.06; 24.17.02; 26.01.06; 26.02.01;
26.11.12; 26.11.14; 26.11.21; 27.05.24.

(210) 046372
(220) 2020.07.17
(730) AVANESEAN Avanes, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 11, bloc 1, ap. 34,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
CARABEŢ Maxim, MD
Str. Aerodromului nr. 10, ap. 2,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NANI Vladimir, MD
Str. Petru Zadnipru nr. 7, ap. 47,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi ser-
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vicii; 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.

(210) 046398
(220) 2020.07.21
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice
şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli

MĂRCI
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; dispozitive electronice de fumat; ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive
electronice pentru inhalarea aerosolilor care
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare
orale pentru fumători, produse din tutun şi
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări electronice destinate fumătorilor; piese şi accesorii pentru produsele sus-menţionate incluse
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electronice reîncărcabile.

(210) 046404
(220) 2020.07.21
(730) Asociaţia Obştească Congresul Azerilor
din Republica Moldova, MD
Str. Alba Iulia nr. 6/3,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 11/2020
pentru ambalare şi împachetare; caractere şi
clişee tipografice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 01.01.10; 01.05.02; 01.05.06; 01.07.06;
01.15.05; 03.07.01; 03.07.02; 24.01.05;
24.01.09; 24.01.17; 24.07.03; 24.07.13;
25.01.06; 27.03.12; 27.05.03; 27.05.22;
29.01.15.

(210) 046408
(220) 2020.07.22
(730) CAMELROBER S.R.L., MD
MD-5811, Băneşti, Teleneşti,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, albastru, alb.
(511) NCL(11-2020)
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 01.15.05; 05.03.13;
26.04.13; 26.04.18; 27.03.11;
27.05.03; 27.05.22; 29.01.13.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „Drapelul Azerbaidjanului”, „Drapelul Moldovei”, „MOLDOVA”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde-deschis, verdeînchis, albastru-deschis, albastru-închis, roşu-deschis, roşu-închis, gri-deschis, griînchis, galben, alb, bej, negru.
(511) NCL(11-2020)
16 - produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei; materiale didactice şi de instruire; pelicule şi pungi din plastic

05.03.14;
27.03.12;

(210) 046409
(220) 2020.07.22
(730) RYKOVSKYI KOSTIANTYN GENNADIYOVYCH, UA
Vul. Geroiv Stalingrada, 16 B, kv. 75, Kyiv,
04210, Ucraina
RYKOVSKA OLENA VIKTORIVNA, UA
Vul. Geroiv Stalingrada, 16 B, kv. 75, Kyiv,
04210, Ucraina
RYKOVSKYI OLEKSANDR GENNADIYOVYCH, UA
Blv. Lesi Ukrainki, 5, kv. 87, Kyiv, 01133,
Ucraina
DOROFEYEV YEVGEN MYKOLAYOVYCH,
UA
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Prospect Peremohy, 37 G, kv. 2, Kyiv,
03056, Ucraina
SUKHAREVSKYI YURII OLEKSANDROVYCH, UA
Rusanivska Naberezhna, 8, kv. 154, Kyiv,
02154, Ucraina
(540)

TRADEMARKS
03 - preparate pentru îngrijirea dinţilor; preparate
pentru igiena orală; preparate pentru curăţarea dinţilor; paste de dinţi; loţiuni pentru curăţarea dinţilor; preparate pentru curăţarea
protezelor dentare; produse pentru îngrijirea
gurii; apă de gură, cu excepţia celor pentru
uz medical; sprayuri de gură nemedicinale;
produse pentru împrospătarea respiraţiei;
benzi pentru împrospătarea respiraţiei; sprayuri pentru gât (nemedicinale); geluri pentru
albirea dinţilor; benzi de albire pentru dinţi
impregnate cu preparate de albire a dinţilor
(cosmetice); produse pentru lustruirea dinţilor; preparate pentru lustruire a protezelor
dentare; praf de dinţi; praf de dinţi hidratat;
tablete revelatoare pentru indicarea tartrului
de pe dinţi, de uz personal.
(531) CFE(8) 05.03.13; 25.03.03;
26.01.18; 26.04.04; 27.03.11;
27.05.24; 29.01.13.

(511) NCL(11-2020)
06 - casete pentru bani (metalice sau nemetalice); dulapuri pentru scule din metal, goale;
cutii din metal comun; cutii poştale metalice;
seifuri (metalice sau nemetalice) / case de
bani (metalice sau nemetalice); seifuri, electronice; uşi blindate, metalice / uşi armate,
metalice; uşi metalice; uşi batante din metal;
uşi pliante din metal.

26.01.02;
27.05.08;

(210) 046411
(220) 2020.07.22
(730) MIHAILOVA Valentina, MD
Str. Virtuţii nr. 23,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 02.01.02; 02.01.16; 02.01.17;
23.03.03; 25.07.07; 26.02.14; 27.05.17.

(210) 046410
(220) 2020.07.22
(730) The Gillette Company LLC, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;

(591) Culori revendicate: albastru, alb, verde.
(511) NCL(11-2020)
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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.

MĂRCI

MD -BOPI 11/2020

(210) 046417
(220) 2020.07.24
(730) STEAUA-REDS S.A., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 30,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 10.05.04; 10.05.05; 27.05.11; 27.05.17.

(210) 046429
(220) 2020.07.28
(730) GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/ 1, ap. 85,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 02.09.01;
05.05.20; 26.04.15.

05.03.06;

05.05.06;

(210) 046422
(220) 2020.07.24
(730) GRAUR Gheorghe, MD
Str. Fîntînilor nr. 12,
MD-2082, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 02.01.16; 05.11.15;
05.13.25; 11.03.03; 11.03.20;
14.11.02; 19.01.01; 26.01.14;
26.01.16; 26.01.20; 27.05.24.

05.13.01;
14.11.01;
26.01.15;

(210) 046433
(220) 2020.07.21
(730) SÎRBU Ludmila, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

(540)

(511) NCL(11-2020)
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

(210) 046441
(220) 2020.07.27
(730) SÎRBU Ludmila, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 07.01.09; 07.01.24; 07.03.02;
07.03.04; 07.03.20; 12.01.09; 12.01.25;
13.01.11; 27.03.15; 27.05.11; 27.05.22.

(591) Culori revendicate: gri, negru.
(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 24.17.02;
27.07.11; 29.01.12.

27.01.12;

(210) 046463
(220) 2020.07.29
(730) RUSSU Dmitri, MD
Str. Cahul nr. 58, ap. 49,
MD-3102, Bălţi, Republica Moldova
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27.05.17;

(210) 046482
(220) 2020.08.03
(730) PODDEACEV Bogdan-Almaz, MD
Str. Bujorilor nr. 8, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 11/2020
(591) Culori revendicate: roşu.
(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.01.

(210) 046492
(220) 2020.07.30
(730) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A
REPUBLICII MOLDOVA, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 151,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 03.04.02; 03.04.11; 03.07.03;
03.17.00; 05.05.20; 26.03.05; 26.04.03;
26.04.04; 27.05.08; 27.05.24; 28.01.00.

(210) 046491
(220) 2020.07.29
(730) VELIAS GRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Ion Creanga nr. 5/3, ap. 32,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046506
(220) 2020.07.30
(730) CARAIVANOV Ivan, MD
Str. Kosmodemianskaia nr. 53, ap. 44,
MD-3200, Bender, 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; 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; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, 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) 25.01.13;
27.05.01; 29.01.13.

26.04.03;

26.04.09;

(591) Culori revendicate: alb, turcoaz, albastru.
(511) NCL(11-2020)
09 - aplicaţii software; aplicaţii mobile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 24.17.02; 26.01.06; 26.04.04;
26.04.10; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 046500
(220) 2020.08.05
(730) SYNGENTA LIMITED, GB
Syngenta
Jealott’s
Hill
International
Research Centre, Bracknell, Berkshire,
RG42 6EY, Regatul Unit
(540)

(210) 046512
(220) 2020.08.06
(730) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo
103-8426, Japonia
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - erbicide.
(511) NCL(11-2020)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice; remedii
pentru medicina umană.
(531) CFE(8) 27.05.17.
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(210) 046522
(220) 2020.08.07
(730) LEPILOV Natalia, MD
Str. Melestiu nr. 16, bloc 2, ap. 4,
MD-2006, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046528
(220) 2020.08.10
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate
comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 046525
(220) 2020.08.07
(730) VELOCORD S.R.L., MD
Str. Trandafirilor nr. 1/a,
MD-4201, Ştefan-Vodă, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „ЭТАЛОН”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, turcoaz, galben.
(511) NCL(11-2020)
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare.
(531) CFE(8) 24.17.01;
28.05.00; 29.01.13.

26.04.18;

27.05.09;

30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
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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43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 046531
(220) 2020.08.12
(730) PRO-BIZNET S.R.L., centrul de susţinere
a businessului, MD
Str. 31 August 1989 nr. 98,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
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;
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) 02.01.15; 02.01.16; 02.01.23; 24.15.01;
24.15.08; 24.15.11; 26.11.07; 27.05.09.
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TRADEMARKS
(210) 046532
(220) 2020.08.11
(730) CIBOTARI Ion, MD
MD-3716, Drăguşeni, Străşeni, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;

MĂRCI

MD -BOPI 11/2020

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.03.11; 27.05.22.

(591) Culori revendicate: gri, verde.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 24.17.25; 26.01.04;
26.01.15; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 046533
(220) 2020.08.06
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 11.01.10; 11.01.14;
19.07.01; 19.07.25; 26.11.08;
27.03.15; 27.05.17.

11.03.20;
27.01.02;

(210) 046538
(220) 2020.08.11
(730) BRAGA Vitalie, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046545
(220) 2020.08.11
(730) BRAGA Vitalie, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.03.13;
27.05.01; 29.01.12.

05.03.14;

27.03.11;

(210) 046549
(220) 2020.08.11
(730) BRAGA Vitalie, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.05.03; 27.05.17.

(210) 046550
(220) 2020.08.11
(730) BRAGA Vitalie, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

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

TRADEMARKS
(540)

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

(531) CFE(8) 27.05.03; 27.05.17.

(210) 046552
(220) 2020.08.13
(730) EXPERTVIN S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 75, bloc V, of. 810,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046557
(220) 2020.08.11
(730) NERCAŞ Ruslan, MD
MD-6524, Hîrbovăţ, Anenii Noi, Republica
Moldova
(540)

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

(210) 046553
(220) 2020.08.13
(730) EXPERTVIN S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 75, bloc V, of. 810,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046554
(220) 2020.08.13
(730) EXPERTVIN S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 75, bloc V, of. 810,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
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(591) Culori revendicate: verde-închis,
deschis, alb.
(511) NCL(11-2020)
40 - reciclarea şi tratarea deşeurilor.

verde-

(531) CFE(8) 05.01.01; 05.03.13; 05.03.15;
06.19.15; 07.01.13; 24.01.10; 24.01.11;
24.01.15; 25.01.06; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 046562
(220) 2020.08.12
(730) CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD
Str. Călăraşilor nr. 10,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 02.01.20; 19.07.01; 19.07.17;
24.03.07; 25.01.15; 27.05.09; 27.05.11.
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gări electronice; ţigări electronice folosite ca
înlocuitori ai ţigărilor tradiţionale; dispozitive
electronice pentru inhalarea aerosolilor care
conţin nicotină; dispozitive de vaporizare
orale pentru fumători, produse din tutun şi
înlocuitori de tutun; articole pentru ţigări electronice destinate fumătorilor; piese şi accesorii pentru produsele sus-menţionate incluse
în clasa 34; stingătoare pentru ţigarete şi
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe
de tutun încălzite; huse pentru ţigări electronice reîncărcabile.

(210) 046565
(220) 2020.08.12
(730) Orange Brand Services Limited, GB
3 More London Riverside, London SE1 2AQ,
Regatul Unit
(540)

(210) 046564
(220) 2020.08.12
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice
şi dispozitive electronice de fumat; tutun brut
sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru
uz medical); articole pentru fumători, inclusiv
foiţe şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete şi scrumiere, pipe, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri; beţe de tutun, produse din tutun
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi
părţi ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor
sau a tutunului pentru eliberarea de aerosoli
care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; dispozitive electronice de fumat; ţi-

(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis.
(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente electrice şi electronice
pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate
şi instrumente pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru procesarea, înregistrarea,
depozitarea, transmiterea, recuperarea sau
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau reproducerea sunetelor, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; aparate şi
instrumente electrice de control, de testare
(cu excepţia testării in-vivo), de semnalizare,
de verificare (supraveghere) şi de instruire;
aparate şi instrumente optice şi electrooptice;
servere de comunicaţii; servere informatice;
hardware de operare pentru VPN (reţele
private virtuale); hardware de operare pentru
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WAN (reţea zonă extinsă); hardware de operare pentru LAN (reţea locală de calculatoare); hardware pentru calculatoare; hardware
pentru reţele de calculatoare; hardware pentru calculatoare care asigură accesul securizat de la distanţă la reţele de calculatoare şi
de comunicaţii; hardware ethernet; aparate,
instrumente şi echipamente de prelucrare a
imaginilor; camere de filmat; aparate, instrumente şi echipamente de fotografiat; videoproiectoare; proiectoare multimedia; scanere
şi cititoare de coduri de bare; aparate şi instrumente de televiziune şi radio; aparate de
transmisie şi recepţie pentru telecomunicaţii,
difuzarea programelor radio şi de televiziune;
aparate pentru acces la programe difuzate
sau transmise; holograme; calculatoare;
echipamente periferice pentru calculatoare;
circuite electronice care conţin date programate; discuri, benzi şi fire, toate fiind suporturi de date magnetice; plăci cu circuite imprimate; carduri magnetice neînregistrate şi
preînregistrate; cartele de date; carduri de
memorie; cartele SIM; carduri inteligente;
carduri care conţin microprocesoare; carduri
cu circuite integrate; carduri electronice de
identificare; cartele telefonice; cartele telefonice cu credit; carduri de credit; carduri de
debit; carduri pentru jocuri electronice concepute pentru a fi utilizate cu telefoane; CD
ROM-uri; suporturi de date magnetice, digitale şi optice; suporturi magnetice, digitale şi
optice de înregistrare şi stocare a datelor
(neînregistrate şi preînregistrate); CD-uri
preînregistrate; memorii USB; dispozitive
pentru redarea fişierelor cu muzică descărcabile; playere portabile multimedia; transmiţătoare şi receptoare prin satelit; sateliţi de
telecomunicaţii şi de difuzare; balize radiotelefonice şi stâlpi de telefonie; fire şi cabluri
electrice; cabluri optice; cabluri cu fibră optică; fire de rezistenţă; electrozi; sisteme şi
instalaţii de telecomunicaţii; terminale pentru
reţele telefonice; comutatoare telefonice;
aparate de intrare, stocare, conversie şi procesare a semnalelor de telecomunicaţii;
echipamente telefonice; echipamente pentru
telefoane fixe, transportabile, mobile, cu sistem „mâini libere” sau activate prin voce;
terminale multimedia; terminale interactive
pentru afişarea şi comandarea produselor şi
serviciilor; terminale securizate pentru tranzacţii electronice, inclusiv plăţi electronice;
aparate pentru procesarea plăţilor electronice; aparate şi instrumente de paging,
radiopaging şi radiotelefon; telefoane, tele-
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foane mobile şi receptoare telefonice; faxuri;
asistenţi personali digitali (PDA-uri); agende
organizatoare electronice; laptopuri electronice; tablete electronice; unităţi electronice
portabile pentru recepţionarea, stocarea
şi/sau transmisia fără fir a mesajelor cu date
şi plăţilor electronice; dispozitive electronice
mobile ce permit utilizatorului să urmărească
sau să gestioneze informaţii personale; aparate, instrumente şi sisteme de navigare prin
satelit; accesorii pentru telefoane şi microtelefoane; adaptoare pentru telefoane; încărcătoare de baterii pentru telefoane; unităţi cu
difuzor pentru a permite utilizarea în mod
„mâini libere" a receptoarelor telefonice montate în birou sau automobile; suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule; căşti; dispozitive cu sistem „mâini libere" pentru receptoare telefonice şi alte dispozitive electronice mobile; huse şi cutii adaptate special pentru păstrarea sau transportarea
telefoanelor portabile şi a echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefoane; curele pentru
telefoane mobile; agende personale computerizate; antene; baterii; microprocesoare;
tastaturi; modeme; maşini de calculat; ecrane de afişare; sisteme de poziţionare globală
electronice; aparate şi instrumente electronice de navigare, de localizare şi de poziţionare; aparate şi instrumente de monitorizare
(cu excepţia monitorizării in-vivo); aparate şi
instrumente radio; filme video; aparate şi
echipamente audiovizuale; accesorii electrice
şi electronice şi echipamente periferice concepute şi adaptate pentru utilizarea cu calculatoare şi aparate audiovizuale; cartuşe pentru jocuri de calculator; piese şi accesorii
pentru toate produsele sus-menţionate; programe de calculator; software de calculatoare; software de operare pentru VPN (reţele
private virtuale); software de operare pentru
WAN (reţea zonă extinsă); software de operare pentru LAN (reţea locală de calculatoare); software de operare pentru USB; software de calculatoare furnizat de pe Internet;
software de calculatoare pentru sincronizarea datelor între calculatoare, procesoare,
aparate de înregistrare, monitoare şi dispozitive electronice şi calculatoare-gazdă; software
de
calculatoare
pentru
cloud
computing; programe pentru sisteme de operare a reţelelor; programe pentru sisteme de
operare a calculatoarelor; software de calculatoare pentru asigurarea accesului securizat
de la distanţă la reţele de calculatoare şi de
comunicaţii; software de securitate pentru
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calculatoare; software firewall pentru calculatoare; software pentru asigurarea securităţii
poştei electronice; tonuri de apel descărcabile pentru telefoane mobile; publicaţii electronice (descărcabile) furnizate on-line din baze
de date computerizate sau de pe Internet;
software de calculatoare şi aparate de telecomunicaţii (inclusiv modeme) pentru a permite conectarea la baze de date, reţele locale şi Internet; software de calculatoare pentru
serviciile de teleconferinţă, videoconferinţă şi
videofon; software de calculatoare pentru
căutarea şi recuperarea datelor; software de
calculatoare pentru accesarea bazelor de
date, serviciilor de telecomunicaţii, reţelelor
de calculator şi avizierelor electronice; software pentru jocuri de calculator; programe
pentru jocuri de calculator multimedia interactive; software pentru jocuri de realitate
virtuală; fişiere cu muzică descărcabile; fotografii, imagini, imagini grafice, fişiere cu imagini, baiţi de sunet, filme, înregistrări video şi
programe audiovizuale (descărcabile) furnizate on-line sau din baze de date computerizate, de pe Internet sau de pe site-uri de
Internet; software de calculatoare utilizat în
monitorizarea de la distanţă; software pentru
navigarea prin sisteme de poziţionare globală (GPS); ceasuri de mână inteligente; dispozitive portabile pentru telefoane mobile; calculatoare portabile; emiţătoare şi receptoare
de date electronice portabile; brăţări care
transmit date către asistenţi digitali personali,
telefoane inteligente, tablete, PDA-uri şi calculatoare personale prin intermediul siteurilor web de Internet şi altor reţele de calculatoare şi de comunicaţii electronice; telefoane şi telefoane inteligente sub formă de ceas
de mână; telefoane şi telefoane inteligente
sub formă de brăţară; telefoane şi telefoane
inteligente sub formă de pandantiv, colier,
inel, cercel şi/sau alte tipuri de bijuterii; calculatoare sub formă de ceas de mână; calculatoare sub formă de brăţară; calculatoare sub
formă de pandantiv, colier, inel, cercel şi/sau
alte tipuri de bijuterii; dispozitiv de monitorizare a antrenamentelor personale de fitness
sub formă de ceas de mână sau brăţară;
dispozitiv de monitorizare a antrenamentelor
personale de fitness sub formă de pandantiv,
colier, inel, cercel şi/sau alte tipuri de bijuterii;
roboţi (cu excepţia produselor culinare sau
pentru gătit) pentru uz personal, educativ sau
divertisment; echipament pentru controlul de
la distanţă al roboţilor; software pentru controlul şi exploatarea roboţilor;
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35 - publicitate; servicii de marketing; promovare
comercială; gestionarea afacerilor; administrarea afacerilor; organizarea şi gestionarea
programelor pentru stimularea afacerilor şi
de fidelitate; servicii de informaţii în domeniul
afacerilor; servicii de consultanţă privind administrarea centrelor de apel telefonic; servicii de aprovizionare pentru terţi; servicii de
consultanţă referitoare la achiziţionarea produselor şi serviciilor; intermedierea contractelor pentru procurarea şi vânzarea produselor şi serviciilor pentru terţi; servicii de externalizare (asistenţă în afaceri); servicii de
consultanţă în afaceri referitoare la planificarea şi redresarea în caz de dezastru; mentorat în afaceri; servicii de incubatoare de afaceri; servicii de consultanţă şi consiliere referitoare la administrarea afacerilor, dezvoltarea afacerilor şi dezvoltarea produselor; prelucrarea şi organizarea administrativă a comenzilor prin poştă; organizarea întâlnirilor
de afaceri; cercetare şi studii în domeniul
afacerilor; servicii de previziuni în domeniul
afacerilor; cercetare şi studii de piaţă în domeniul protecţiei mediului, energiilor noi,
conservării resurselor naturale şi dezvoltării
durabile; furnizarea serviciilor comerciale, de
secretariat şi birou; servicii de revistă a presei şi servicii informative; cercetarea pieţei;
analiza pieţei; colectarea şi analiza datelor
privind cercetarea pieţei; cercetarea pieţei şi
studii de marketing; organizarea şi coordonarea expoziţiilor în scop comercial; regruparea
pentru terţi, a unei game variate de produse
electronice şi electrice de telecomunicaţii, de
calcul, piese, componente şi accesorii pentru
produsele sus-menţionate, cartele de date,
dispozitive şi echipamente de securitate,
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului, accesorii de modă, materiale textile, articole textile de uz casnic, valize şi genţi; regruparea pentru terţi, a unei
game variate de materiale de imprimerie şi
papetărie, jucării, echipamente pentru jocuri
şi sport, bijuterii, instrumente de ceasornicărie, produse electrice de iluminat şi ustensile
de uz casnic, mobilă şi mobilier, cosmetice şi
produse de îngrijire personală, produse farmaceutice de uz general, produse de curăţare, produse de îngrijire a sănătăţii, alimente
pentru consum uman, condimente şi ingrediente pentru gătit, băuturi, care permit consumatorilor să vizualizeze şi să procure comod aceste produse; vânzări prin licitaţii disponibile pe Internet; servicii referitoare la
administrarea afacerilor pentru procesarea
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vânzărilor efectuate prin Internet; servicii de
publicitate pentru promovarea comerţului
electronic; furnizarea informaţiilor comerciale, promoţionale şi de consultanţă cu privire
la livrarea şi promovarea mărfurilor, selectarea şi expunerea produselor; furnizarea informaţiilor şi consultanţei comerciale şi profesionale cumpărătorilor potenţiali de mărfuri
şi produse; compilarea şi transcrierea datelor; compilarea anunţurilor publicitare pentru
utilizarea în calitate de pagini web pe Internet; producţie de filme publicitare; compilarea repertoriilor pentru publicare pe Internet;
furnizarea spaţiului pe site-uri web pentru
promovarea produselor şi serviciilor; servicii
de gestionare a bazelor de date; servicii de
procesare a datelor; servicii de telemarketing; servicii de răspuns telefonic şi de prelucrare a mesajelor; gestionarea centrelor de
apel telefonic pentru terţi; gestionarea centrelor de monitorizare de la distanţă pentru
terţi; servicii de gestionare a datelor şi de
inventariere electronică; servicii de verificare
a procesării datelor şi de autentificare în domeniul transportării, înregistrării în aeroporturi, rezervării călătoriilor, emiterii de bilete
pentru călătorie şi emiterii de bilete pentru
evenimente sportive şi culturale; servicii de
verificare pentru bilete, cupoane, tichete,
reduceri, programe de fidelitate, carduri cadou şi certificate cadou; administrarea programelor de fidelitate cu reduceri sau stimulente; servicii de consiliere, informare şi consultanţă referitoare la toate serviciile susmenţionate;
36 - servicii financiare; servicii bancare; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; asigurarea şi finanţarea aparatelor, sistemelor şi
instalaţiilor de telecomunicaţii; furnizarea
facilităţilor şi serviciilor de carduri de credit;
furnizarea serviciilor de transfer electronic de
fonduri şi facilităţilor de tranzacţii on-line;
procesarea plăţilor pentru achiziţionarea produselor şi serviciilor printr-o reţea de comunicaţii electronică; servicii de plată automatizată; servicii bancare electronice efectuate
prin intermediul unei reţele globale de calculatoare (servicii bancare prin Internet); procesarea electronică a plăţilor prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare; transfer
electronic de fonduri prin intermediul reţelelor
de telecomunicaţii; servicii de plată furnizate
prin aparate şi dispozitive de telecomunicaţii
fără fir; servicii de garantare a mandatelor
poştale; servicii de procesare a plăţilor; transfer electronic de valută; servicii de plată fără
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contact; servicii de gestionare a investiţiilor şi
fondurilor; administrarea fondurilor şi investiţiilor; servicii financiare computerizate; furnizarea serviciilor de estimare on-line; afaceri
imobiliare; gestionarea proprietăţilor imobiliare, informaţii şi consiliere cu privire la cele
sus-menţionate; furnizarea informaţiilor financiare; cotaţii de bursă; servicii de furnizare a informaţiilor privind valorile mobiliare;
brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni; activităţi de
colectare de fonduri; colecte în scopuri caritabile, organizarea colectelor şi organizarea
activităţilor de colectare a fondurilor; sponsorizare financiară; servicii de informare şi de
consultanţă cu privire la asigurări, afaceri
financiare, afaceri monetare, tranzacţii bancare la domiciliu şi prin Internet, informaţii
privind acţiunile şi obligaţiunile, brokerajul de
acţiuni şi obligaţiuni, prestate on-line de la o
bază de date computerizată sau Internet;
servicii de brokeraj în domeniul energiei;
emitere de bonuri valorice; servicii de consiliere, informare şi consultanţă cu privire la
toate serviciile sus-menţionate;
38 - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servicii în domeniul comunicaţiilor; servicii de telefonie, telefonie mobilă, fax, telex, colectare şi
transmitere de mesaje, radiopaging, redirecţionare a apelurilor, mesagerie vocală, informaţii telefonice şi poştă electronică; transmiterea, livrarea şi recepţionarea sunetelor,
datelor, imaginilor, muzicii şi informaţiilor;
servicii de livrare a mesajelor electronice;
servicii de informare on-line cu privire la telecomunicaţii; servicii de schimb de date; transfer de date prin telecomunicaţii; transmiterea fişierelor digitale; servicii de comunicare
prin satelit; servicii de difuzare; difuzarea sau
transmiterea programelor radio sau de televiziune, filmelor şi jocurilor interactive; servicii de videotext, teletext şi viewdata; difuzarea, transmiterea şi livrarea conţinuturilor
multimedia şi jocurilor electronice prin reţele
electronice de comunicaţii; servicii de mesagerie video; servicii de videoconferinţe; servicii de videotelefonie; telecomunicaţii de
informaţii (inclusiv pagini web), de programe
de calculator şi de oricare alte date; închiriere de timp de acces la un server de baze de
date; furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii pentru linii telefonice de asistenţă în
cazuri de urgenţă (hotline) şi pentru centre
de apel telefonic; servicii de comunicaţii telefonice oferite pentru linii telefonice de asistenţă în cazuri de urgenţă (hotline) şi pentru
centre de apel telefonic; asigurarea accesului
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utilizatorilor la Internet; furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii sau linkurilor la Internet
sau la baze de date; furnizarea accesului
utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii);
organizarea şi exploatarea conferinţelor electronice, grupurilor de discuţie şi chat roomurilor; furnizarea accesului la site-uri web de
muzică digitală pe Internet; furnizarea accesului la site-uri web MP3 pe Internet; transmitere de muzică digitală prin telecomunicaţii;
furnizarea accesului la infrastructuri şi reţele
de telecomunicaţii pentru alţi operatori şi
terţi; închiriere de infrastructuri şi reţele de
telecomunicaţii altor operatori şi terţi; servicii
de accesare a telecomunicaţiilor; transmiterea mesajelor şi imaginilor asistate de calculator; comunicarea prin intermediul calculatorului; transmiterea şi distribuirea datelor sau
imaginilor audiovizuale prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare sau Internet;
furnizarea accesului temporar la Internet
pentru terţi; asigurarea transmiterii electronice a datelor de plăţi electronice prin intermediul unei reţele globale de calculatoare;
agenţii de presă; transmisie de ştiri şi informaţii de actualitate; dare în chirie, leasing
sau închiriere a aparatelor, instrumentelor,
instalaţiilor sau componentelor utilizate pentru prestarea serviciilor sus-menţionate; furnizarea accesului la o reţea electronică online pentru recuperarea informaţiilor; închiriere de timp de acces la baze de date computerizate; închiriere de timp de acces la buletine informative şi panouri de mesaje computerizate şi la reţele de calculatoare; servicii
de furnizare de Internet; servicii de consiliere, informare şi consultanţă referitoare la
toate serviciile sus-menţionate;
41 - educaţie şi instruire; servicii de divertisment;
activităţi sportive şi culturale; informaţii referitoare la evenimentele de educaţie, de divertisment, sportive şi culturale furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau Internet sau furnizate prin alte mijloace; servicii
de jocuri electronice furnizate dintr-o bază de
date computerizată sau prin intermediul Internetului; servicii de închiriere de jocuri video, audio şi de calculator; servicii de divertisment radiofonic şi televizat; publicare şi
producţie de muzică, filme (cu excepţia filmelor publicitare), programe radio şi de televiziune, programe de teleshopping şi webshopping; organizarea jocurilor şi competiţiilor; furnizarea publicaţiilor electronice on-line;
furnizarea programelor pentru jocuri video de
larg consum şi aparate de jocuri portabile
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prin comunicarea fără fir (nedescărcabile);
publicare on-line de cărţi şi reviste electronice; furnizare de divertisment de film, televiziune şi muzică video prin intermediul unui site
web interactiv; publicarea textelor în format
electronic sau în alt mod; servicii de publicare şi de producţie pentru mijloace media audio şi/sau vizuale; servicii de expoziţii; organizare, producţie şi prezentare de concerte
muzicale, spectacole de muzică, teatru şi
video, festivaluri, turnee şi alte spectacole,
evenimente şi activităţi muzicale şi culturale;
organizarea, gestionarea sau desfăşurarea
evenimentelor de jocuri video; servicii de
editare post-producţie în domeniul muzicii,
materialelor video şi filmelor; servicii de programare a ştirilor pentru transmiterea prin
Internet; organizarea şi conducerea de conferinţe, seminare, simpozioane, tutoriale,
ateliere de lucru, cursuri, convenţii şi expoziţii; cursuri şi sesiuni de studiere sau de instruire interactive şi la distanţă furnizate online prin intermediul unui link de telecomunicaţii sau unei reţele de calculatoare sau furnizate prin alte mijloace; servicii de traducere; servicii specifice galeriilor de artă, furnizate on-line prin intermediul unui link de telecomunicaţii; servicii de jocuri de noroc; servicii de cluburi; servicii de rezervare de bilete
pentru evenimente sportive, culturale şi de
divertisment; servicii de bibliotecă electronică
pentru furnizarea informaţiilor electronice
(inclusiv a informaţiilor de arhivă) sub formă
de texte, informaţii şi date audio şi/sau video,
jocuri şi materiale de divertisment pe suport
electronic; furnizare şi gestionare de conferinţe electronice; furnizare de muzică digitală
(nedescărcabilă) de pe Internet; furnizare de
fotografii, imagini, imagini grafice, baiţi de
sunet, filme, înregistrări video şi programe
audiovizuale (nedescărcabile) on-line sau din
baze de date computerizate, de pe Internet
sau de pe site-uri web pe Internet; servicii de
fotografiere; îndrumare în afaceri; furnizare
de informaţii şi consiliere cu privire la toate
serviciile sus-menţionate;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare şi
proiectare referitoare la acestea; servicii de
cercetare de laborator; gestionare de proiecte de cercetare, proiectare şi dezvoltare;
cercetare, proiectare şi dezvoltare de produse; cercetare tehnică; servicii de cercetare,
de proiectare şi de dezvoltare referitoare la
calculatoare, programe de calculator, sisteme informatice, soluţii de aplicaţii software
de calculatoare, jocuri de calculator, software
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de realitate virtuală, sisteme de procesare a
datelor, managementul de date, sisteme de
procesare a informaţiilor computerizate, servicii de comunicaţii, soluţii de comunicaţii,
aplicaţii de comunicaţii, sisteme de comunicaţii şi interfeţe de reţea, furnizare de consultanţă, informaţii şi consiliere tehnică cu privire la cele menţionate anterior; proiectare şi
dezvoltare de software de operare pentru
reţele de calculatoare şi servere; proiectare
şi dezvoltare de software de operare pentru
reţele de cloud computing; proiectare şi planificare tehnică de reţele de telecomunicaţii;
proiectare şi dezvoltare de programe de securitate pe Internet; proiectare şi dezvoltare
de sisteme de securitate a datelor electronice; testare tehnică; testare industrială; elaborare de rapoarte şi studii tehnice; servicii
informatice; cloud computing; actualizare şi
proiectare de hardware de calculatoare; întreţinere, actualizare şi proiectare de
firmware de calculatoare, software de calculatoare şi programe de calculator; programare pentru calculatoare; pregătire şi furnizare
de informaţii referitoare la calculatoare şi
instalaţii pentru reţele de calculatoare; servicii de consultanţă şi consiliere tehnică în
domeniul tehnologiei informaţionale şi telecomunicaţiilor; consultanţă în domeniul reţelelor şi serviciilor de cloud computing; consultanţă tehnică referitoare la aplicarea şi utilizarea de software de calculatoare; servicii de
consultanţă şi de informare în domeniul integrării sistemelor informatice, tehnologiei informaţionale, arhitecturii şi infrastructurii tehnologiei informaţionale; consultanţă în materie de securitate informatică; proiectare şi
dezvoltare a sistemelor informatice, sistemelor şi echipamentelor de telecomunicaţii; servicii de gestionare a calculatoarelor; servicii
de suport operaţional pentru reţele de calculatoare, reţele de telecomunicaţii şi reţele de
transmisie a datelor; servicii informatice online; servicii de programare prestate on-line;
programare de programe de securitate pe
Internet; furnizarea accesului la o reţea electronică on-line pentru recuperarea informaţiilor; închiriere de calculatoare; proiectare,
desen şi scriere la comandă, toate pentru
compilarea paginilor web pe Internet; servicii
de creare a imaginilor virtuale şi interactive;
creare, operare şi întreţinere de baze de
date, reţele de tip intranet şi site-uri web;
creare, întreţinere şi găzduire de site-uri web
pentru terţi; găzduirea bazelor de date, blogurilor web, portalurilor web; găzduirea plat-
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formelor pe Internet; găzduirea aplicaţiilor de
software de calculatoare pentru terţi; găzduirea spaţiului de memorie pe Internet; găzduirea şi închirierea spaţiului de memorie pentru
site-uri web; găzduirea platformelor de comerţ electronic pe Internet; găzduirea aplicaţiilor multimedia şi interactive; găzduirea de
software destinate utilizării la gestionarea
bibliotecilor; găzduirea facilităţilor on-line
pentru efectuarea de discuţii interactive;
găzduirea facilităţilor web on-line pentru terţi;
găzduirea datelor, fişierelor, aplicaţiilor şi
informaţiilor computerizate; găzduirea serverelor; instalarea şi întreţinerea de software de
calculatoare; asigurarea utilizării temporare
de aplicaţii on-line, unelte de software şi software de operare nedescărcabil on-line pentru reţele de calculatoare şi servere; închiriere de software de operare pentru accesarea
şi utilizarea unei reţele de cloud computing;
închirierea de software de operare pentru
reţele de calculatoare şi servere; închirierea
serverelor web; închirierea de software de
jocuri de calculator; asigurarea utilizării temporare de software de operare nedescărcabil
on-line pentru accesarea şi utilizarea unei
reţele de cloud computing; asigurarea utilizării temporare de programe de securitate pe
Internet; închirierea spaţiului de memorie pe
servere pentru găzduire de buletine informative electronice; creare, exploatare şi întreţinere de site-uri web, pagini web şi portaluri
pentru logare de text, imagini şi muzică furnizate prin intermediul calculatoarelor sau telefoanelor mobile; furnizarea serviciilor de informare şi consiliere on-line cu privire la serviciile sus-menţionate dintr-o bază de date
computerizată sau prin Internet; monitorizarea sistemelor computerizate prin acces de
la distanţă; servicii de securitate a calculatoarelor pentru protecţia contra accesului
ilegal în reţele; administrarea proiectelor IT;
configurarea reţelelor de calculatoare folosind software; servicii de integrare a sistemelor informatice; managementul proiectelor
informatice în domeniul procesării electronice
a datelor (EDP); administrarea serverelor;
prognoza meteo; servicii de informaţii meteorologice; servicii de design interior; stocare
de date; exploatarea şi furnizarea motoarelor
de căutare; servicii de informare şi consiliere
cu privire la toate serviciile sus-menţionate.
(531) CFE(8) 24.17.05; 24.17.07; 26.04.10;
27.01.01; 27.01.06; 27.05.01; 29.01.12.

MĂRCI
(210) 046573
(220) 2020.08.14
(730) PREMIER DIALOG S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 7/1, ap. 61,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;

MD -BOPI 11/2020
(511) NCL(11-2020)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 03.09.18; 27.05.24.

(210) 046581
(220) 2020.08.19
(730) CAVCALIUC Irina, MD
Bd. Traian nr. 7, bloc 2, ap. 22,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 046579
(220) 2020.08.17
(730) CHIMACOVSCAIA Lidia, MD
Str. Kiev nr. 16/1, ap. 131,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
STAVILĂ Dmitri, MD
Str. Miron Costin nr. 19, bloc 3, ap. 87,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu, verde, negru.
(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;
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ.
(531) CFE(8) 05.07.13;
27.05.09; 29.01.14.

05.07.16;

05.07.24;

(210) 046590
(220) 2020.08.17
(730) ALBU Veaceslav, MD
Str. G. Alexandrescu nr. 6, ap. 37,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
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;
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; spumă de mare;
chihlimbar galben;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
40 - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeurilor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea
apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor;
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;
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crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.

(210) 046594
(220) 2020.08.18
(730) ADATA TECHNOLOGY CO., LTD., TW
18F, No.258, Lian Cheng Rd., Chung Ho
Dist., New Taipei City, Taiwan, Provincie
Chineză
(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - dispozitive de memorie pentru computere;
module de memorie; carduri de memorie
pentru calculator; carduri de memorie flash;
discuri de memorie flash; module de memorie pentru acces aleatoriu dinamic (DRAM);
module de memorie cu acces aleatoriu
(RAM); memorii de date pentru calculatoare;
unităţi de memorie semiconductoare; unităţi
de stocare (SSD); memorii USB; aparate
electronice pentru citirea de carduri, discuri şi
benzi magnetice; cartele de interfaţă pentru
calculatoare; căşti auriculare; tastaturi de
calculator; mouse-uri pentru computer;
carduri de memorie pentru aparate de jocuri
video; joystick-uri pentru calculatoare, nu
pentru jocuri video; ceasuri inteligente; încărcătoare portabile pentru baterii; microfoane;
căşti audio; baterii şi încărcătoare de baterii;
dispozitive electronice pentru încărcarea
bateriilor sub formă de suporturi de încărcare
fără fir destinate utilizării cu telefoane mobile,
tablete şi dispozitive mobile; suporturi de
încărcare pentru dispozitive electronice; răcitoare pentru adaptor grafic video (VGA); sisteme de răcire pentru unităţi centrale de procesare (CPU); monitoare (hardware pentru
calculatoare); carcase de calculator; grupuri
de baterii auxiliare; unităţi de alimentare cu
energie electrică; cabluri prelungitoare; suporturi de mouse; calculatoare portabile şi
laptopuri; hardware de calculatoare de înaltă
performanţă cu funcţii specializate pentru
mărirea abilităţii a jucăriilor de jocuri; programe de operare a calculatorului, înregistra-

MĂRCI
te, şi anume programe utilitare de calculator
în vederea efectuării activităţilor de întreţinere; software şi firmware de calculatoare, descărcabile, pentru programe de sisteme de
operare; software de operare USB (magistrală serială universală), descărcabil; programe
de operare pentru calculatoare, descărcabile;
programe înregistrate de operare pe calculator; programe de calculatoare (software descărcabil), şi anume software principal pentru
jocuri pentru dezvoltarea şi operarea jocurilor
video; software pentru jocuri de calculator,
descărcabil; software descărcabil pentru
jocuri de calculator într-o reţea informatică
mondială şi de pe dispozitive fără fir; software pentru jocuri de calculator, înregistrat;
programe descărcabile pentru jocuri de calculator; programe de jocuri de calculator
înregistrate; software pentru jocuri de calculator cu realitate augmentată, descărcabil;
software pentru jocuri de realitate virtuală,
descărcabil; software de calculatoare, înregistrat pentru jocuri de realitate virtuală; surse de alimentare cu mod de decuplare.
(531) CFE(8) 07.11.10; 27.03.15; 27.05.11.

MD -BOPI 11/2020
(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 05.05.16; 05.05.20;
05.11.15; 27.05.24; 27.07.24.

05.05.21;

(210) 046597
(220) 2020.08.19
(730) BIGSPORT S.R.L., MD
Str. Codreanu nr. 69,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046595
(220) 2020.08.18
(730) OLEXIUC Andrei, MD
Str. Matei Basarab nr. 5/3, ap. 6,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 02.01.08; 02.01.16; 26.04.14; 26.04.18;
27.05.08; 27.05.19; 27.05.24; 29.01.12.
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(210) 046598
(220) 2020.08.19
(730) MELNIC Liuba, MD
Str. Pavlov nr. 2, MD-2089,
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
MÎNDRILĂ Tatiana, MD
Str. Ciocîrliei nr. 21, bloc 6,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
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) 24.17.25;
27.05.24; 29.01.13.

26.04.09;

26.04.18;

(210) 046599
(220) 2020.08.19
(730) RAIU Anastasia, MD
Str. Grigore Ureche nr. 30,
MD-3700, Străşeni, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roz.
(511) NCL(11-2020)
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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(511) NCL(11-2020)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 07.01.09; 07.01.24; 14.07.01; 27.05.01.

(210) 046600
(220) 2020.08.19
(730) CALMÎC Vitalie, MD
Str. Alba Iulia nr. 204, bloc 1, ap. 94,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

MĂRCI
(210) 046601
(220) 2020.08.19
(730) CALMÎC Vitalie, MD
Str. Alba Iulia nr. 204, bloc 1, ap. 94,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 11/2020
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 03.06.06; 24.17.01; 27.05.11.

(210) 046604
(220) 2020.08.20
(730) LAPA Maxim, MD
Str. Decebal nr. 97 ap. 32,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - software de calculatoare;

(511) NCL(11-2020)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(8) 24.17.02; 26.01.18; 26.04.10;
26.04.18; 27.05.22; 27.05.24; 28.05.00.

(210) 046602
(220) 2020.08.20
(730) CRAPACIOVA Olga, MD
Str. Bucureşti nr. 96, bloc 1, ap. 22,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate on-line; compilarea şi sistematizarea informaţiilor în baze de date computerizate, gestionarea fişierelor informatice, actualizarea şi administrarea informaţiilor în registre; servicii de intermediere comercială,
furnizarea unei pieţe on-line pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii, furnizarea unui catalog on-line cu informaţii comerciale pe Internet, furnizarea informaţiilor de
afaceri prin intermediul unui site, furnizarea
informaţiilor cu privire la vânzări comerciale,
de contact comerciale şi de afaceri, prezentarea produselor şi serviciilor prin toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea.

(210) 046605
(220) 2020.08.20
(730) APILUX AGRO S.R.L., MD
Str. Nicolae Titulescu nr. 22, ap. 25,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.01.18; 26.04.04;
26.11.07; 27.05.22; 27.05.24.

26.04.18;

(210) 046608
(220) 2020.08.20
(730) OHRIMENCO Egor, MD
Str. Primăverii nr. 7/1,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 03.13.04;
27.01.12; 27.05.01.

03.13.05;

03.13.24;

(210) 046606
(220) 2020.08.20
(730) MY MEDIA MOTION GROUP S.R.L., MD
Bd. Constantin Negruzzi nr. 2/3, ap.(of.) 13,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046610
(220) 2020.08.20
(730) PUZUR Lilian, MD
Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.
(531) CFE(8) 27.03.12; 27.05.01.
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MĂRCI
(210) 046611
(220) 2020.08.20
(730) PUZUR Lilian, MD
Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046612
(220) 2020.08.20
(730) PUZUR Lilian, MD
Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MD -BOPI 11/2020
(540)

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

(210) 046614
(220) 2020.08.21
(730) MAVLAN PLUS S.R.L., MD
Str. Petru Rareş nr. 77,
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(531) CFE(8) 27.05.09; 29.01.12.

(531) CFE(8) 01.15.05;
27.05.08; 27.05.24.

08.07.10;

08.07.25;

(210) 046613
(220) 2020.08.20
(730) PUZUR Lilian, MD
Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

(210) 046615
(220) 2020.08.21
(730) BOLEA Nicolae, MD
Bd. Moscova nr. 12, bloc 2, ap. 102,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(511) NCL(11-2020)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.09; 03.01.01; 03.01.16;
05.03.07; 05.13.03; 05.13.04; 26.01.05;
26.01.13; 26.01.15; 26.01.18; 27.01.12;
27.05.17.

(210) 046619
(220) 2020.08.17
(730) AMER INTERNAŢIONAL S.R.L, întreprindere cu capital străin, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 61/A,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 02.09.08; 02.09.10;
26.11.08; 26.11.13; 27.01.02;
27.03.15; 27.05.11.

10.05.01;
27.01.03;

(210) 046622
(220) 2020.08.13
(730) TORANAGA S.R.L., MD
Str. Pietrăriei nr. 19A, ap. 43,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
27 - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum
şi alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile.
(531) CFE(8) 27.05.09.

(210) 046623
(220) 2020.08.13
(730) TORANAGA S.R.L., MD
Str. Pietrăriei nr. 19A, ap. 43,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
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MĂRCI
(540)

MD -BOPI 11/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
27 - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum
şi alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile.
(531) CFE(8) 25.05.02; 26.04.18; 27.05.24.

(210) 046624
(220) 2020.08.20
(730) RONIX S.R.L., firmă, MD
Bd. Cuza Vodă nr. 18/2, ap. (of.) 32,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.05.17; 27.05.21.

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun pentru narghilea.
(531) CFE(8) 03.01.08; 03.01.24; 05.13.08;
05.13.25; 10.01.12; 27.03.15; 27.05.24.

(210) 046625
(220) 2020.08.21
(730) BALLERINI Diana, MD
Cotova, Drochia, Republica Moldova

(210) 046632
(220) 2020.08.23
(730) PUZUR Lilian, MD
Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
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ale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

TRADEMARKS
(210) 046664
(220) 2020.08.26
(730) DUMITRAŞCU Mihaela, MD
Bd. Dacia nr. 49/3, ap. 40,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046634
(220) 2020.08.25
(730) BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie şi
comerţ, MD
Str. Miciurin nr. 6, MD-2055,
Vatra, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - vinuri, vinuri spumante.

(210) 046639
(220) 2020.08.21
(730) HALITOV Ildar, MD
MD-4578, Oxentea, Dubăsari, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - rachiu de vin învechit; votcă; rachiu.

(210) 046640
(220) 2020.08.21
(730) HALITOV Ildar, MD
MD-4578, Oxentea, Dubăsari, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - rachiu de vin învechit; votcă; rachiu.
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(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.09.08;
27.05.11; 27.05.24.

04.05.21;

26.11.12;

(210) 046666
(220) 2020.08.25
(730) PÎNZARU Andrei, MD
Str. Bojole nr. 44, bloc G, ap. 1,
MD-4403, Călăraşi, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 11/2020
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 046672
(220) 2020.08.26
(730) VICTORIA-BAKERY S.R.L., MD
Str-la V. Crăsescu nr. 95,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
27 - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum
şi alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 26.04.12; 26.04.18; 26.11.02;
26.11.07; 26.11.08; 27.01.25; 27.05.17.

(210) 046671
(220) 2020.09.01
(730) VITA VUIM S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „patiserie”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, vişiniu.
(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 25.01.25; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.12.

(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 denta-

(210) 046675
(220) 2020.08.25
(730) SÎRBU Ludmila, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 046676
(220) 2020.08.25
(730) TRIS S.R.L., firmă comercială de producţie, MD
Str. Calea Moşilor nr. 20,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2020)
07 - ferăstraie (maşini); ciocane electrice; maşini
de tăiat; maşini de găurit manuale cu acţionare electrică; polizoare unghiulare; dinamuri; maşini şi aparate electrice de şlefuit;
pompe (maşini); discuri abrazive (organe de
maşini); coroane de foraj (organe de maşini);
chei de piuliţe acţionate electric; maşini şi
aparate electrice de curăţat; aerografe pentru
aplicarea culorilor; compresoare (maşini);
ferăstraie cu lanţ.
(531) CFE(8) 27.05.01.

(210) 046698
(220) 2020.09.02
(730) SEMKOV Ivan, MD
Str. Chimiştilor nr. 13, ap. 12, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 27.05.17.

(210) 046677
(220) 2020.08.25
(730) Yongkang Xiaocheng Electric Appliance
Co., Ltd., CN
2F, 3F No. 68 Tengfei Road, Xiangzhu
Yicun, Xiangzhu Town, Yongkang, Zhejiang,
China
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(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 046699
(220) 2020.09.02
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. P. Ungureanu nr. 1, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI

MD -BOPI 11/2020
apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor.

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

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 046707
(220) 2020.09.01
(730) DAMALIO S.R.L., societate comercială,
MD
MD-6827, Suruceni, Ialoveni,
Republica Moldova
(540)

(210) 046709
(220) 2020.09.03
(730) ZAPOROJAN Ion, MD
Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 16,
MD-3006, Soroca, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046708
(220) 2020.09.02
(730) SALUBRIS GRUP S.R.L., MD
Str. Renaşterii nr. 33, MD-4829,
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 03.13.04; 05.13.01; 05.13.04;
05.13.07; 24.09.02; 24.09.07; 27.05.01.

(591) Culori revendicate: verde, alb.
(511) NCL(11-2020)
40 - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeurilor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea

(210) 046710
(220) 2020.08.10
(730) CAZACU Dan, MD
Str. Alexei Mateevici nr. 33G,
MD-3909, Cahul, Republica Moldova
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(540)

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

TRADEMARKS
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;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 03.09.04; 03.09.24; 27.05.08.

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

(210) 046716
(220) 2020.09.01
(730) DATALINIE BUSINESS INGINERIE S.R.L.,
MD
Str. Calea Ieşilor nr. 55, ap. 50,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046717
(220) 2020.09.03
(730) NAMAIAN DEG S.R.L., societate comercială, MD
Str. C. Negruzzi nr. 40, MD-2093,
Hulboaca, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru,
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41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 02.01.08; 02.01.30; 18.01.01;
18.01.05; 18.01.14; 24.17.25; 27.05.01.

(210) 046719
(220) 2020.09.03
(730) Pastelle Butic S.R.L., MD
Str. Ion Creangă nr. 32,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD -BOPI 11/2020
(210) 046723
(220) 2020.09.04
(730) SÎRGHI Oleg, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 4, ap. 13,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.05.19; 05.05.21; 05.11.14; 27.05.07.

(210) 046722
(220) 2020.09.04
(730) RUSSU Mihai, MD
Str. Albişoara nr. 86/3,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
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) 02.01.01;
09.07.25; 27.05.01.

(591) Culori revendicate: albastru, negru.
(511) NCL(11-2020)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;

04.05.05;

04.05.21;

(210) 046724
(220) 2020.09.07
(730) SCURTU Cristian, MD
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 18.05.01; 26.01.16;
26.01.21; 27.05.17; 29.01.12.

26.01.18;
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(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(11-2020)
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;

TRADEMARKS
(531) CFE(8) 24.15.02;
27.05.17; 29.01.13.

24.15.03;

24.15.15;

(210) 046725
(220) 2020.08.27
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
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;
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;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele, trese şi broderii, panglici şi funde de
mercerie; nasturi, capse şi copci, ace şi ace
cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru
păr; păr fals;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
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(511) NCL(11-2020)
03 - săpunuri; produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice; apă de colonie, apă de toaletă, sprayuri parfumate pentru corp; uleiuri, creme şi loţiuni pentru piele;
spumă de ras, gel de ras, loţiuni înainte şi
după ras; pudră de talc pentru toaletă, preparate pentru baie şi duş; gel de duş; loţiuni
pentru păr; şampon şi balsam; produse pentru coafarea părului; produse pentru curăţarea dinţilor; apă de gură, cu excepţia celei de
uz medical; deodorante; antitranspirante de
uz personal; produse de toaletă nemedicinale.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 046726
(220) 2020.09.03
(730) POMUL REGAL S.R.L., MD
MD-5822, Ineşti, Teleneşti,
Republica Moldova
(540)

MĂRCI

MD -BOPI 11/2020

(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;
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.
(531) CFE(8) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.19; 27.05.01.

(210) 046728
(220) 2020.09.07
(730) BULAN Vladimir, MD
Str. ac. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. 6,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 21.01.16;
27.03.15; 27.05.08.

25.07.25;

25.12.25;

(210) 046734
(220) 2020.09.04
(730) JOUNG Jin Oh, KR
#105-2802, 12, Yeongdong-daero 138-gil,
Gangnam-gu, Seoul, Republica Coreea

(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice; creme cosmetice; luciu de buze;
balsam de buze (nemedicamentos); produse
de parfumerie; creme pentru corp; preparate
cosmetice pentru baie; preparate pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare
(cosmetice); loţiuni de uz cosmetic; eye-liner
(cosmetice); şampoane; săpunuri; fond de
ten; ojă de unghii; produse cosmetice pentru
sprâncene; preparate de îngrijire a pieii pentru îndepărtarea ridurilor; produse pentru
curăţarea feţei (cosmetice); preparate şi tratamente pentru păr; măşti de faţă pentru
toaletă; produse demachiante pentru ochi.
(531) CFE(8) 27.05.01.

(210) 046742
(220) 2020.09.07
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 5/2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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MD - BOPI 11/2020
(210) 046743
(220) 2020.09.07
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 5/2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046747
(220) 2020.09.08
(730) MAZUR Elena, MD
Bd. Traian nr.19, bloc 1, ap. 25,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 09.01.10;
21.03.25; 24.17.02; 27.03.15; 27.05.01.

(210) 046750
(220) 2020.09.09
(730) FLORICĂ Stanislav, MD
Str. Ştefan Gratie nr. 13, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.

(210) 046751
(220) 2020.09.09
(730) GARABOVSCHI Dmitri, MD
Str. Mioriţa nr. 3, bloc 2, ap. 168,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 02.07.02;
02.07.23; 27.05.17.

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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02.07.13;

02.07.16;

(210) 046752
(220) 2020.09.04
(730) GRIŞCENCO IURII, întreprindere individuală, MD
Str. Chişinăului nr. 17, of. 7,
MD-5201, Drochia, Republica Moldova

MĂRCI

MD -BOPI 11/2020

(540)

(591) Culori revendicate: gri metalizat, verde, mov,
alb.
(511) NCL(11-2020)
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.07.08;
27.05.09; 27.05.24; 29.01.14.

05.07.23;

(210) 046754
(220) 2020.09.08
(730) TRIFAN Iana, MD
Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr.
10, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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;
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;
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; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.01.01; 27.05.01.

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

(210) 046755
(220) 2020.09.10
(730) BULMAGA Ivan, MD
Str. Pietre Vechi nr. 54, ap. 5,
MD-4304, Căuşeni, Republica Moldova

08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;
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(540)

(531) CFE(8) 16.01.04; 16.01.25;
26.01.05; 26.13.25; 27.05.17.

18.01.21;

(210) 046758
(220) 2020.09.10
(730) PÎNZARU Andrei, MD
Str. Bojole nr. 44, bloc G, ap. 1,
MD-4403, Călăraşi, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, sur.
(511) NCL(11-2020)
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(8) 27.05.03;
27.07.23; 29.01.13.

27.05.19;

27.07.11;

(210) 046757
(220) 2020.09.10
(730) PÎNZARU Andrei, MD
Str. Bojole nr. 44, bloc G, ap. 1,
MD-4403, Călăraşi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 18.01.21;
27.05.21; 27.05.24.

(511) NCL(11-2020)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
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26.13.25;

27.03.15;

(210) 046759
(220) 2020.09.10
(730) PÎNZARU Andrei, MD
Str. Bojole nr. 44, bloc G, ap. 1,
MD-4403, Călăraşi, Republica Moldova
(540)

MĂRCI

MD -BOPI 11/2020

(511) NCL(11-2020)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 15.01.13; 21.01.17;
26.03.23; 27.03.15; 27.05.01.

21.01.25;

(210) 046760
(220) 2020.09.11
(730) NOVRUZOVA Fidan, MD
Str. Bucureşti nr. 91/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele, trese şi broderii, panglici şi funde de
mercerie; nasturi, capse şi copci, ace şi ace
cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru
păr; păr fals.

(210) 046767
(220) 2020.09.14
(730) DOGARU Dumitru, MD
Str. N. Pirogov nr. 20,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 27.05.10.

(210) 046770
(220) 2020.09.11
(730) VELOCORD S.R.L., MD
Str. Trandafirilor nr. 1/a,
MD-4201, Ştefan-Vodă, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru.
(511) NCL(11-2020)
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare.
(531) CFE(8) 15.09.12; 26.04.04; 26.04.12; 26.11.09;
26.13.25; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.13.

(210) 046780
(220) 2020.09.16
(730) STRATAN Constantin, MD
Str. Nicolae H. Costin nr. 61/3, ap. 114,
MD-2061, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046784
(220) 2020.09.08
(730) ZOOFARMAGRO S.R.L., MD
Str. Cameniţa nr. 4A,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „ZOO”, „Farm”, „Agro”, cu excepția
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru.
(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;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor;
aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 03.04.01; 03.04.02; 03.04.12; 03.04.13;
03.04.18; 03.04.20; 03.04.24; 26.01.15;
26.02.01; 27.03.03; 27.05.01; 29.01.04.
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TRADEMARKS
(210) 046786
(220) 2020.09.15
(730) ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER
VE ILAC SANAYI TICARET ANONIM
ŞIRKETI, REPREZENTANŢA COMPANIEI
TURCEŞTI, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046787
(220) 2020.09.15
(730) ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER
VE ILAC SANAYI TICARET ANONIM
ŞIRKETI, REPREZENTANŢA COMPANIEI
TURCEŞTI, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MĂRCI
(210) 046788
(220) 2020.09.15
(730) ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER
VE ILAC SANAYI TICARET ANONIM
ŞIRKETI, REPREZENTANŢA COMPANIEI
TURCEŞTI, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 11/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - preparate pentru tratarea disfuncţiei erectile.

(210) 046800
(220) 2020.09.16
(730) ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu
capital străin, fabrică de vinuri şi coniacuri, MD
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.09; 19.07.22.
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

34151
2020.08.16
2029.03.22
044000
2019.03.22
DOGOTARI Ilie, MD
Str. Cireşilor nr. 61,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
PAVLIUC Vasile, MD
Str. Nadejda Russo nr. 3/2,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
ILIEV Nicolai, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 25, ap. 14,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
BARAN Eugeniu, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 9, ap. 43,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

compilaţii statistice; compilarea informaţiilor
în baze de date informatice; date referitoare
la afaceri; sistematizarea informaţiilor în fişiere electronice; servicii de consultanţă pentru
conducerea afacerilor; întocmirea declaraţiilor fiscale; întocmirea extraselor de cont;
teste psihologice pentru selectarea personalului; administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor pentru terţi; prelucrare administrativă de comenzi de marfă;
servicii de relaţii cu publicul; servicii de dactilografiere; servicii de relocare pentru afaceri;
servicii de comparare a preţurilor; servicii de
secretariat; servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziţii de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi); servicii de stenografie; servicii
de externalizare (asistenţă în afaceri); servicii
de expertiză în materie de eficienţa afacerilor;

(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - servicii ale agenţiilor de informaţii comerciale; analiza preţului de cost; analize comerciale; servicii ale agenţiilor de plasare; gestionare de fişiere informatice; contabilitate; facturare; sondaje de opinie; studii de piaţă; informaţii pentru afaceri; investigaţii pentru
afaceri; cercetări pentru afaceri; cercetări de
marketing; recrutare de personal; consultanţă în managementul şi organizarea afacerilor;
consultanţă privind organizarea afacerii; consultanţă pentru conducerea afacerilor; consultanţă pentru probleme legate de personal;
consultanţă în afaceri; servicii de marketing;
managementul activităţilor de impresariat
artistic; managementul afacerilor sportivilor;
prelucrare de texte; estimare în afaceri comerciale; întocmirea statelor de salarii; căutare de informaţii în fişiere informatice, pentru
terţi; asistenţă în conducerea afacerilor; asistenţă în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale; prezentarea produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; previziuni
economice; promovarea produselor şi serviciilor pentru terţi; producţie de clipuri publicitare; închirierea maşinilor şi aparatelor de
birou; publicarea textelor publicitare; publicitate directă prin poştă; publicitate; publicitate
on-line într-o reţea informatizată; publicitate
prin corespondenţă; publicitate televizată;
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36 - analiză financiară; închirierea spaţiilor pentru
birouri (imobiliare); servicii de închiriere cu
opţiune de cumpărare; investiţii de capital;
informaţii în domeniul asigurărilor; informaţii
financiare; servicii de consiliere privind datoriile; consultanţă în domeniul asigurărilor;
consultaţii în domeniul financiar; servicii pentru lichidarea unei întreprinderi (financiare);
management financiar; tranzacţii bancare la
domiciliu (home banking); evaluări de proprietăţi imobiliare; estimări financiare (asigurări,
bănci, proprietăţi imobiliare); estimări financiare pentru costuri de reparaţii; transfer electronic de fonduri; servicii de garanţie; curtaj
în proprietăţi imobiliare; curtaj în asigurări;
sponsorizare; asigurări; subscrierea asigurărilor de viaţă; subscrierea asigurărilor de sănătate; subscrierea asigurărilor de accidente;
subscrierea asigurărilor maritime; subscrierea asigurărilor contra incendiului; administrarea clădirilor cu locuinţe; gestionarea proprietăţilor (imobiliare); servicii actuariale;
servicii de finanţare; estimări fiscale.

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

34181
2020.08.20
2028.12.06
043519
2018.12.06
DOINA-VIN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 82 a,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD - BOPI 11/2020
medicină, papetărie sau menaj), manşoane
pentru conducte nemetalice;
19 - materiale de construcţii nemetalice; construcţii nemetalice; plăci pentru construcţii, panouri, scânduri şi dale, nemetalice.

(540)

(531) CFE(8) 28.05.00.

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

34189
2020.08.31
2029.11.01
045089
2019.11.01
VERIORG S.R.L., MD
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „PERLA NEAGRA”,
„NOBLE RED BLEND”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
33 - vinuri.
(531) CFE(8) 03.09.18;
25.01.15; 25.05.02;
25.07.21; 26.04.10; 26.04.15; 27.05.24.

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

34184
2020.08.24
2029.08.05
044689
2019.08.05
Knauf Insulation Holding GmbH, DE
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Germania

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „Тепло”.
(511) NCL(11-2019)
17 - materiale pentru călăfătuire, etanşare şi izolare, fibră de sticlă, vată minerală (izolant),
polistiren expandat, polistiren extrudat şi
produse fabricate din aceste materiale pentru
izolaţii (incluse în această clasă); benzi şi
panglici adezive (altele decât cele pentru

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2019)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă.
(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.07; 19.09.01.
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34190
2020.08.29
2029.05.08
044238
2019.05.08
CROITORU Daniela, MD
Str. Matei Basarab nr. 9/2, ap. 67,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

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

(540)

34192
2020.08.25
2029.01.30
043748
2019.01.30
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO.,
LTD., CN
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An,
Dongguan, Guangdong, China

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „TOKYO”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511) NCL(11-2019)
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; toate produsele sus-menţionate provenite din
Tokyo;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 01.15.14;
01.15.23;
26.13.01; 27.05.09; 29.01.12.
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01.15.24;

(511) NCL(11-2019)
09 - aparate de procesare a datelor; software de
calculatoare înregistrat; programe de calculator (software descărcabil); asistenţi personali
digitali (PDA); platforme de software de calculatoare, înregistrate sau descărcabile;
imagini grafice descărcabile pentru telefoane
mobile; aparate de telecomunicaţii în formă
de bijuterii; aplicaţii software descărcabile
pentru telefoane mobile; tablete; terminale
interactive cu ecran tactil; roboţi umanoizi cu
inteligenţă artificială; ochelari inteligenţi (procesare de date); ceasuri inteligente (procesare de date); software pentru jocuri de realitate virtuală; dispozitive de citire de cartele
USB; stilouri pentru ecrane tactile; calculatoare portabile; software de recunoaştere a
gesturilor; imprimante fotografice; aparate
pentru scanarea amprentelor digitale; dispozitive de recunoaştere a feţei; instrumente de
navigaţie; echipamente pentru sistemul de
poziţionare globală (GPS); telefoane inteligente; telefoane mobile; curele pentru telefoane mobile; dispozitive portabile de urmărire a activităţii; etuiuri pentru telefoane mobile; huse pentru telefoane mobile; folii de protecţie pentru ecranele telefoanelor mobile;
telefoane inteligente care pot fi purtate; tastaturi pentru telefoane mobile; dispozitive "mâini libere" pentru telefoane mobile; suporturi
pentru telefoane mobile; cutii pentru difuzoare; difuzoare fără fir; difuzoare inteligente;
difuzoare cu inteligenţă artificială; căşti audio; căşti fără fir; căşti pentru realitate virtuală; căşti auriculare pentru telefoane mobile;
căşti fără fir pentru telefoane inteligente; microfoane pentru aparate de telecomunicaţie;
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale); suporturi pentru selfie pentru telefoane
mobile; lentile pentru selfie-uri; brăţări conectate (aparate de măsură); cabluri USB; ca-

MĂRCI
bluri USB pentru telefoane mobile; prizeadaptoare; adaptoare de curent; ecrane pentru telefoane mobile; ecrane de afişare video
care pot fi purtate; baterii electrice; alimentatoare pentru acumulatoare; baterii externe
mobile (baterii reîncărcabile); încărcătoare
fără fir; suporturi pentru telefoane folosite în
automobile; memorii USB; emoticoane descărcabile pentru telefoane mobile; software
pentru jocuri de calculator, descărcabil; toate
produsele sus-menţionate, cu excepţia aparatelor şi dispozitivelor pentru înregistrarea,
transmiterea şi/sau reproducerea sunetului,
imaginilor şi/sau datelor, în special a aparatelor de televiziune, combinaţii, părţi şi accesorii ale produselor sus-menţionate, incluse
în această clasă.

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

34198
2020.09.01
2029.11.08
045134
2019.11.08
VITA VUIM S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 11/2020
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

34203
2020.09.01
2029.11.08
045139
2019.11.08
VITA VUIM S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, cu excepţia preparatelor pentru
vaccinarea umană; 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.

(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, cu excepţia preparatelor farmaceutice pentru utilizarea în tratamentul stărilor
alergice, cancerului, bolilor cardiovasculare,
stărilor diabetice, diareilor, bolilor infecţioase,
stărilor inflamatorii, tulburărilor metabolice,
spasmelor musculare, stărilor de durere,
tulburărilor psihice, obstrucţiilor pulmonare,
preparatelor farmaceutice pentru utilizarea în
tratamentul bolilor şi infecţiilor dermatologice,
gastrointestinale, neurologice, respiratorii,
psihiatrice, alergice, metabolice şi musculare
ale oamenilor; 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.

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

34210
2020.09.02
2029.09.17
044870
2019.09.17
STATI & COMPANY S.R.L., MD
Str. Gheorghe Madan nr. 87/7,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova

(540)
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „& CO”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
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; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
toate serviciile solicitate, cu excepţia serviciilor de stimulare a desfacerii produselor;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(8) 01.01.12;
01.01.25;
09.01.08; 26.04.16; 27.05.17.

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

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „MANUFACTURA”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 02.01.30; 07.03.08; 19.01.01; 19.01.05;
19.01.06; 26.01.16; 26.07.05; 27.05.01.

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

(540)

01.15.17;

34213
2020.09.03
2029.11.19
045184
2019.11.19
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „SPRAYER”.
(511) NCL(11-2019)
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; lucrări de birou.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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34217
2020.09.04
2029.02.19
043817
2019.02.19
B.T. EST & CO S.R.L., MD
Str. Cernisevschi nr. 34,
MD-2038, Comrat, Republica Moldova

34218
2020.09.04
2029.05.02
044202
2019.05.02
VV BILLIONAIRE S.R.L., MD
Str. L. Damian nr. 26, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „BRICK STORE”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;

(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 07.01.25; 07.15.01; 27.05.08.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „bar”, „terrasa”, cu excepţia executării grafice deosebite şi
„LOUNGE”, cu excepţia executării grafice
deosebite pentru serviciile solicitate din clasa
43.
(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;

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

34222
2020.09.09
2028.12.20
043589
2018.12.20
KILOVATÎI Alexandr, MD
Bd. Constantin Negruzzi nr. 6, bloc 2, ap. 5,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 26.01.18; 26.11.21; 27.05.10.

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

(540)

34219
2020.09.03
2029.09.11
044829
2019.09.11
IMPORTAL S.R.L., MD
Str. Ştefan Gratie nr. 13, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „ROLLER”, „PARK”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 02.09.19;
21.03.11;
27.03.15; 27.05.03; 27.05.09.

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

27.03.02;

34223
2020.09.10
2029.05.15
044270
2019.05.15
BURLACU Constantin, MD
Str. Nicolae Zelinski nr. 31, ap. 45,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

(511) NCL(11-2019)
15 - instrumente muzicale; pupitre pentru partituri
şi stative pentru instrumente muzicale; baghete de dirijor.

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

TRADEMARKS
34225
2020.09.10
2029.08.22
044750
2019.08.22
ANGRODEP GRUP S.R.L., MD
Str. Dobruşa nr. 8, ap.(of.) 9,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova

(540)

34224
2020.09.07
2029.05.13
044226
2019.05.13
BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate
comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste alimentare 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 condimente; 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.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „EURO”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: portocaliu, galben, negru.
(511) NCL(11-2019)
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;
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare;
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;

MĂRCI
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare,
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia
serviciilor de întreţinere tehnică şi reparaţie
pentru vehicule de locomoţie terestră, în
special înlocuirea pneurilor, roţilor, amortizoarelor, farurilor, acumulatoarelor, frânelor
şi ţevilor de eşapament, reglării geometriei
direcţiei.
(531) CFE(8) 09.07.21; 27.05.09; 29.01.13.

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

34234
2020.09.07
2029.08.20
044752
2019.08.20
PAPAS'S GROUP S.R.L., MD
Şos. Hînceşti nr. 22/A, ap. 32,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

(540)

MD - BOPI 11/2020
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;
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de cazare temporară.
(531) CFE(8) 01.15.15; 02.09.01; 05.03.16; 05.07.01;
05.11.10; 05.11.11; 25.07.15; 27.05.01.

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

34262
2020.09.21
2029.03.18
043972
2019.03.18
WHEATGRASS S.R.L., MD
Str. Alecu Russo nr. 9/1, of. 17,
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „GREENS”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
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;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „FACTORY”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 03.01.06;
26.07.25; 27.05.01.

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

03.01.16;

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, galben, negru, albastru, oranj, alb.
(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 03.13.04; 03.13.24; 03.13.25; 25.01.15;
26.04.09; 27.01.12; 27.05.01; 29.01.14.

03.01.24;

34272
2020.09.09
2028.11.19
043403
2018.11.19
BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2, ap. 207,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

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

34339
2020.09.19
2029.06.28
044508
2019.06.28
ROŞCA Vasile, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 25, bloc 3,
ap. 28, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - promovarea şi comercializarea îmbrăcămintei şi a genţilor.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în octombrie 2020
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
(151)
Data înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
Nr. BOPI

(450)
Nr.
BOPI

4

5

6

7

8

9

35

dōTERRA Holdings, LLC., US

10/2016

Nr.
crt.

(210)
Nr. de
depozit

(220)
Data de
depozit

(111)
Nr. înregistrării

1

2

3

1

043515

2016.07.29

33402

2019.12.26

2

044669

2019.07.31

33830

2020.06.12

03

CILAG GMBH INTERNATIONAL, CH

10/2019

3

044594

2019.07.16

34035

2020.05.18

05

Swiss Pharma International
AG, CH

9/2019

4

044000

2019.03.22

34151

2020.08.16

35,36

DOGOTARI Ilie, MD

5/2019

1/2019

11/2020

PAVLIUC Vasile, MD
ILIEV Nicolai, MD
BARAN Eugeniu, MD
5

044890

2019.09.24

34164

2020.08.19

01,17,24,35

BENNO MATERIALS S.R.L.,
MD

11/2019

6

044891

2019.09.24

34165

2020.08.19

01,19,24,35

BENNO MATERIALS S.R.L.,
MD

11/2019

7

044892

2019.09.24

34166

2020.08.19

01,24,35

BENNO MATERIALS S.R.L.,
MD

11/2019

8

044893

2019.09.24

34167

2020.08.19

01,17,19,24,35

BENNO MATERIALS S.R.L.,
MD

11/2019

9

044894

2019.09.24

34168

2020.08.19

01,17,19,24,35

BENNO MATERIALS S.R.L.,
MD

11/2019

10

045056

2019.10.24

34169

2020.08.19

41,43

ŞILOV Iuri, MD

12/2019

11

044977

2019.10.09

34170

2020.08.20

44

GOTULENCO Boris, MD

12/2019

12

044990

2019.10.10

34171

2020.08.20

12

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP

12/2019

13

045124

2019.11.06

34172

2020.08.19

35,37

PRISACARI Victor, MD

1/2020

14

045220

2019.11.26

34173

2020.08.22

35

FOURCHETTE-M S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
MD

1/2020

15

044790

2019.08.28

34174

2020.08.21

03,05,21

RECKITT BENCKISER LLC,
US

11/2019

16

044791

2019.08.28

34175

2020.08.21

03,05,21

RECKITT BENCKISER LLC,
US

11/2019

17

045044

2019.10.23

34176

2020.08.21

29,35,39,43

POPA Ioan, RO

12/2019

18

045045

2019.10.23

34177

2020.08.21

29,35,39,43

POPA Ioan, RO

12/2019

19

045046

2019.10.23

34178

2020.08.21

29,35,39,43

POPA Ioan, RO

12/2019

20

045055

2019.10.23

34179

2020.08.21

29,35,39,43

POPA Ioan, RO

12/2019

21

045053

2019.10.25

34180

2020.08.20

02,06,19,35

DECORSHOP S.R.L., MD

12/2019

22

043519

2018.12.06

34181

2020.08.20

33

DOINA-VIN S.R.L., MD

2/2019

11/2020

23

044689

2019.08.05

34184

2020.08.24

17,19

Knauf Insulation Holding
GmbH, DE

11/2019

11/2020

24

044973

2019.10.08

34185

2020.08.24

01,05

BASF Agro B.V. Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach, CH

12/2019
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2

3

TRADEMARKS
4

5

6

7

8

01,05,31

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

12/2019

ATLANTO INVEST S.R.L.,
MD

12/2019

9

25

044965

2019.10.07

34186

2020.08.25

26

044967

2019.10.08

34187

2020.08.25

18,35

27

045163

2019.11.13

34188

2020.08.27

40

ALANAR-GRUP S.R.L., MD

1/2020

28

045089

2019.11.01

34189

2020.08.31

21

VERIORG S.R.L., MD

12/2019

11/2020

29

044238

2019.05.08

34190

2020.08.29

03,44

CROITORU Daniela, MD

7/2019

11/2020

30

040686

2017.05.29

34191

2020.08.25

35

Victoria's Secret Stores Brand
Management, LLC, US

7/2017

31

043748

2019.01.30

34192

2020.08.25

09

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., CN

3/2019

32

044991

2019.10.10

34193

2020.09.01

32

The Coca-Cola Company,
corporaţia statului Delaware,
US

12/2019

33

045019

2019.10.17

34194

2020.09.01

08,09,11

CÎŞLALÎ Veaceslav, MD

12/2019

34

044735

2019.08.20

34195

2020.09.01

32,33

PASCARU Adrian, MD

12/2019

35

045059

2019.10.30

34196

2020.09.01

33

PASCARU Adrian, MD

12/2019

36

045133

2019.11.08

34197

2020.09.01

05

VITA VUIM S.R.L., MD

1/2020

37

045134

2019.11.08

34198

2020.09.01

05

VITA VUIM S.R.L., MD

1/2020

38

045135

2019.11.08

34199

2020.09.01

05

VITA VUIM S.R.L., MD

1/2020

39

045136

2019.11.08

34200

2020.09.01

05

VITA VUIM S.R.L., MD

1/2020

40

045137

2019.11.08

34201

2020.09.01

05

VITA VUIM S.R.L., MD

1/2020

41

045138

2019.11.08

34202

2020.09.01

05

VITA VUIM S.R.L., MD

1/2020

42

045139

2019.11.08

34203

2020.09.01

05

VITA VUIM S.R.L., MD

1/2020

43

045140

2019.11.08

34204

2020.09.01

05

VITA VUIM S.R.L., MD

1/2020

44

044149

2019.04.17

34206

2020.09.03

26,31,44

DUMBRAVA Beatricia, MD

6/2019

45

044832

2019.09.11

34207

2020.09.03

35,37

MEDVEDCOVA Renata, MD

11/2019

46

044848

2019.09.16

34208

2020.09.03

32

The Coca-Cola Company,
corporaţia statului Delaware,
US

12/2019

47

045112

2019.10.31

34209

2020.09.03

35,36,37

48

044870

2019.09.17

34210

2020.09.02

16,35,38,42

49

044494

2019.06.27

34211

2020.09.03

50

045132

2019.11.08

34212

2020.09.02

51

045184

2019.11.19

34213

52

045231

2019.11.28

34214

53

045167

2019.11.14

54

043817

55

044202

56
57

11/2020

11/2020

11/2020

DÎRDA Svetlana, MD

12/2019

STATI & COMPANY S.R.L.,
MD

11/2019

34

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

1/2020

05

VITA VUIM S.R.L., MD

1/2020

2020.09.03

32

GUŢU Serghei, MD

1/2020

2020.09.03

05,44

Pfizer Inc., US

1/2020

34215

2020.09.03

33

VINĂRIA NOBILĂ S.R.L.,
societate comercială, MD

1/2020

2019.02.19

34217

2020.09.04

11,35

2019.05.02

34218

2020.09.04

33,35,43

044829

2019.09.11

34219

2020.09.03

044655

2019.07.29

34220

2020.09.06

58

045101

2019.11.04

34221

2020.09.06

28,31,35

LAKE HOPE S.R.L., MD

1/2020

59

043589

2018.12.20

34222

2020.09.09

41

KILOVATÎI Alexandr, MD

3/2019

11/2020

60

044270

2019.05.15

34223

2020.09.10

15

BURLACU Constantin, MD

7/2019

11/2020

61

044226

2019.05.13

34224

2020.09.07

29,30,32

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

7/2019

11/2020

62

044750

2019.08.22

34225

2020.09.10

06,07,08,37

ANGRODEP GRUP S.R.L.,
MD

10/2019

11/2020

63

044924

2019.09.27

34226

2020.09.08

09,35,37,38,42

AIRSTREAM S.R.L., MD

11/2019

64

044928

2019.10.01

34227

2020.09.08

07,09,37,
40,41,42

TOPAZ S.A., uzină,
întreprindere mixtă, MD

12/2019

152

11/2020

11/2020

B.T. EST & CO S.R.L., MD

3/2019

11/2020

VV BILLIONAIRE S.R.L., MD

7/2019

11/2020

19,35

IMPORTAL S.R.L., MD

11/2019

11/2020

25,35

SÎRBU Ludmila, MD

9/2019

MĂRCI
1

MD - BOPI 11/2020
2

3

4

5

6
16,35

65

045026

2019.10.18

34228

2020.09.10

66

045048

2019.10.24

34229

2020.09.09

67

044880

2019.09.20

34230

68

044999

2019.10.16

69

045218

70

045146

71

7

8

MOLDPRES, agenţie
informaţională de stat,
instituţie publică, MD

12/2019

33

BESCHIERU Nichita, MD

12/2019

2020.09.11

09

Mary Kay Inc., corporaţie din
statul Delaware, US

12/2019

34231

2020.09.07

41

INTERACT MEDIA S.R.L.,
MD

12/2019

2019.11.26

34232

2020.09.08

09,11

TRIFAN Iana, MD

1/2020

2019.11.08

34233

2020.09.11

09,34

JUUL Labs, Inc., US

1/2020

044752

2019.08.20

34234

2020.09.07

01,05,31,
32,35,43

PAPAS'S GROUP S.R.L., MD

11/2019

72

044699

2019.08.08

34235

2020.09.10

33

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

2/2020

73

045021

2019.10.15

34236

2020.09.10

35

FOP-STAR S.R.L., MD

2/2020

74

044949

2019.10.03

34237

2020.09.14

25,35

BORTA Veronica, MD

12/2019

75

044908

2019.09.26

34239

2020.09.15

29,30

DF World of Spices GmbH,
DE

12/2019

76

044910

2019.09.26

34240

2020.09.15

29,30

DF World of Spices GmbH,
DE

12/2019

77

044911

2019.09.26

34241

2020.09.15

29,30

DF World of Spices GmbH,
DE

12/2019

78

044912

2019.09.26

34242

2020.09.15

29,30

DF World of Spices GmbH,
DE

12/2019

79

044940

2019.09.26

34243

2020.09.15

25,35

80

045000

2019.10.07

34244

2020.09.15

17,19,35

81

045037

2019.10.23

34245

2020.09.17

30,35
07,08,21,35

GRUZDEVA Evghenia, MD

1/2020

BIGCONSTRUCT S.R.L., MD

12/2019

TRICOLICI Nadejda, MD

12/2019

82

044914

2019.09.26

34246

2020.09.17

IBRIŞIM Alexandr, MD

12/2019

83

044930

2019.09.30

34247

2020.09.18

05

Merck Sharp & Dohme Corp.,
US

12/2019

84

044931

2019.09.30

34248

2020.09.18

05

Merck Sharp & Dohme Corp.,
US

12/2019

85

044932

2019.09.30

34249

2020.09.18

05

Merck Sharp & Dohme Corp.,
US

12/2019

86

044933

2019.09.30

34250

2020.09.18

05

Merck Sharp & Dohme Corp.,
US

12/2019

87

044934

2019.09.30

34251

2020.09.18

05

Merck Sharp & Dohme Corp.,
US

12/2019

88

045020

2019.10.09

34252

2020.09.17

33,43

LUKBERG TRADE S.R.L.,
MD

12/2019

89

045038

2019.10.23

34253

2020.09.18

05

The Procter & Gamble Company, US

12/2019

90

045086

2019.11.01

34254

2020.09.17

28,35

COLOTENCO Veaceslav, MD

1/2020

91

043986

2019.03.21

34255

2020.09.18

29,30

SIMBACOM-LUX S.R.L.,
societate comercială, MD

5/2019

92

043987

2019.03.21

34256

2020.09.18

29,30

SIMBACOM-LUX S.R.L.,
societate comercială, MD

5/2019

93

043988

2019.03.21

34257

2020.09.18

29,30

SIMBACOM-LUX S.R.L.,
societate comercială, MD

5/2019

94

043989

2019.03.21

34258

2020.09.18

29,30

SIMBACOM-LUX S.R.L.,
societate comercială, MD

5/2019

95

043990

2019.03.21

34259

2020.09.18

29,30

SIMBACOM-LUX S.R.L.,
societate comercială, MD

5/2019

96

043991

2019.03.21

34260

2020.09.18

29,30

SIMBACOM-LUX S.R.L.,
societate comercială, MD

5/2019

97

043993

2019.03.21

34261

2020.09.18

29,30

SIMBACOM-LUX S.R.L.,
societate comercială, MD

5/2019

98

043972

2019.03.18

34262

2020.09.21

29,30,32

99

044813

2019.09.05

34263

2020.09.20

06,19,37,40

WHEATGRASS S.R.L., MD

5/2019

SELEZNIOV Igor, MD

12/2019

9

11/2020

11/2020
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6

100

045039

2019.10.23

34264

2020.09.18

36

ORHEIANU Octavian, MD

12/2019

101

045040

2019.10.23

34265

2020.09.18

41

ORHEIANU Octavian, MD

12/2019

102

045121

2019.11.06

34266

2020.09.22

103

043403

2018.11.19

34272

2020.09.09

35
33,35

7

8

09,11,35,37,39, Joseco Holdings Co. Limited,
40,41,42
CY

9

1/2020

BUCURIA DULCE S.R.L., MD

1/2019

JAVGURVIN GRUP S.R.L.,
MD

12/2019

104

045003

2019.10.10

34273

2020.09.11

105

044740

2019.08.19

34298

2020.06.16

41

Euroacord S.R.L., MD

11/2019

106

044508

2019.06.28

34339

2020.09.19

35

ROŞCA Vasile, MD

8/2019

11/2020

11/2020

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

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite

(186) Data
expirării
reînnoirii

(511) Clase

1
1

2
3R 6

3
2030.08.23

4
25

2

3R 120

2030.11.02

29,30

3

3R 142

2030.03.16

25

4

3R 203

2030.12.12

03

5

3R 205

2030.12.12

03

6

2R 7060

2030.09.06

03

NIRMA CHEMICAL WORKS PRIVATE LIMITED, IN
NIRMA House, Ashram Road, AHMEDABAD
380009, India

7/2002

12/2002

7

2R 7607

2030.01.04

12

6/2000

12/2000

8

2R 7751

2029.11.24

05,29,42

3/2000
9/2000

2/2001

9

2R 8091

2030.08.25

01

FORD MOTOR COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US
One American Road, Dearborn, Michigan
48126, Statele Unite ale Americii
Limited Liability Company „Petroproduct
Otradnoe”, RU
187330, Leningradskaya region, Kirovsky
district, Otradnoe, Zheleznodorozhnaya Street,
1, Federaţia Rusă
AgroFresh Inc., US
One Washington Square, 510-530 Walnut
Street, 13th Floor-Suite 1350, Philadelphia,
Pennsylvania 19106, Statele Unite ale Americii

2/2001

7/2001

10

2R 8113

2030.09.19

05,29,30,31,
32

2/2001

7/2001

11

2R 8147

2030.09.13

05,10

3/2001

8/2001

154

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

5
Reebok International Limited, GB
th
4 Floor, 11/12 Pall Mall, London SW1Y 5LU,
Regatul Unit

(441/442)
Nr. BOPI

(450)
Nr.
BOPI

6

7
2-3/1994

CONOPCO, INC., US
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New
Jersey 07632, Statele Unite ale Americii
LS Networks Corporation Limited, KR
LS Networks Bldg., Buwondong, 1F, 428,
Hogye-ro, Kim-Hae City, Kyung-nam,
Republica Coreea
L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR
14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa
L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR
14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa

MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit

6/1994

7-8/1994

7-8/1994
7-8/1994

MĂRCI
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1

2

3

4

12

2R 8163

2030.09.29

30

13

2R 8167

2030.10.10

21

14

2R 8179

2030.10.16

30

15

2R 8210

2030.11.09

09

16

2R 8211

2030.11.09

09

17

2R 8213

2030.11.09

09

18

2R 8227

2030.09.05

01,02,04,05,
10,12,17,18,
20,22,23,24,
25,28,35,36,
39,41

19

2R 8253

2030.11.30

33

20

2R 8269

2030.12.06

03,16

21

2R 8286

2030.09.06

03

22

2R 8305

2030.10.23

16

23

2R 8346

2030.11.20

26

24

2R 8349

2030.11.22

05

25

2R 8457

2031.02.20

30

26

2R 8557

2031.01.25

32,35

27

2R 9540

2030.11.27

33,35

28

R 20287

2029.09.23

09,16,35,38,
41

29

R 20976

2030.04.14

33,35

30

R 21056

2030.04.30

05

31

R 21077

2029.09.23

09,16,38

32

R 21078

2029.09.23

09,16,38

6

7

Perfetti Van Melle SpA, IT
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), Italia
The Gillette Company LLC, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii

5

4/2001

9/2001

4/2001

9/2001

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US
300 Park Avenue, New York, NY 10022,
Statele Unite ale Americii
Alcon Inc., CH
Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, Elveţia

4/2001

9/2001

4/2001

9/2001

Alcon Inc., CH
Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, Elveţia
Alcon Inc., CH
Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, Elveţia
Samsung C & T Corporation, KR
123, Olympic-ro 35-gil, Songpa-gu, Seoul,
Republica Coreea

4/2001

9/2001

4/2001

9/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

NIRMA CHEMICAL WORKS PRIVATE LIMITED, IN
NIRMA House, Ashram Road, AHMEDABAD
380009, India

6/2001

11/2001

METROMPAŞ S.R.L., MD
Str. Feredeului nr. 4,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
YKK CORPORATION, corporaţia statului Japonez, JP
1 KANDA IZUMI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO, Japonia

6/2001

11/2001

7/2001

12/2001

C.P. Pharmaceuticals International C.V., US
c/o General Partners, Pfizer Manufacturing
nd
LLC and Pfizer Production LLC, 235 East 42
Street, New York, NY 10017, Statele Unite ale
Americii
P.T. SARI INCOFOOD CORPORATION, ID
Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara, Indonezia
GUŢU Dumitru, MD
Str. V. Cikalov nr. 87, ap. 84,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
General Media Communications, Inc., US
8944 Mason Avenue, Chatsworth, California
91311, Statele Unite ale Americii
WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
Auxilium International Holdings, LLC, US
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, Statele Unite ale Americii
General Media Communications, Inc., US
8944 Mason Avenue, Chatsworth, California
91311, Statele Unite ale Americii

7/2001

12/2001

9/2001

2/2002

11/2001

4/2002

9/2001
2/2003

7/2003

12/2009

11/2010

7/2010

4/2011

7/2010

5/2011

12/2009

4/2011

12/2009

4/2011

CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1,
MD-2084, Cricova, Republica Moldova
Essity Hygiene and Health Aktiebolag, SE
SE-405 03 Göteborg, Suedia

General Media Communications, Inc., US
8944 Mason Avenue, Chatsworth, California
91311, Statele Unite ale Americii
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3

4

33

R 21173

2030.03.04

09,38,41

34

R 21195

2030.03.16

05

35

R 21238

2030.04.21

19

36

R 21239

2030.04.21

19

37

R 21240

2030.04.21

19

38

R 21249

2030.04.06

42

39

R 21477

2030.08.26

25,28

40

R 21545

2030.09.21

02

41

R 21576

2030.09.23

05

42

R 21577

2030.09.23

05

43

R 21578

2030.09.23

05

44

R 21579

2030.09.23

05

45

R 21580

2030.09.23

05

46

R 21581

2030.09.23

05

47

R 21591

2030.08.24

38

48

R 21605

2030.09.30

05

49

R 21606

2030.09.30

05

50

R 21607

2030.09.30

05

51

R 21615

2030.09.29

09,16,35,36,
43

52

R 21636

2030.10.12

29,30,31,35,
39

53

R 21643

2030.07.21

29,30,32,43

156

5

6

7

6/2010

5/2011

6/2010

5/2011

7/2010

6/2011

7/2010

6/2011

LAFARGE, FR
2 Avenue du General de Gaulle, 92140
Clamart, Franţa

7/2010

6/2011

PRODAN Vladimir, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 28,
bloc 1, ap. 16,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Everlast World's Boxing Headquarters Corporation, US
PO Box 1809, New York, NY 10156-1809,
Statele Unite ale Americii
„ORGACHIM” Joint Stock Company, BG
21, „Treti mart” Blvd., 7000 Ruse, Bulgaria

7/2010

6/2011

11/2010

7/2011

12/2010

8/2011

AbbVie Inc., US
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii
AbbVie Inc., US
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii
AbbVie Inc., US
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii
AbbVie Inc., US
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii
AbbVie Inc., US
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii
AbbVie Inc., US
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii
Hyundai Motor Company, KR
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137938, Republica Coreea
GMP LTD, GE
V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia

12/2010

8/2011

12/2010

8/2011

12/2010

8/2011

12/2010

8/2011

12/2010

8/2011

12/2010

8/2011

12/2010

8/2011

12/2010

9/2011

GMP LTD, GE
V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia
GMP LTD, GE
V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia

12/2010

9/2011

12/2010

9/2011

EDENRED, FR
166-180 Boulevard Gabriel Peri, 92240
MALAKOFF, Franţa
UZUN Valentina, MD
Str. Lev Tolstoi nr. 24/1, ap. 236,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

1/2011

9/2011

12/2010

9/2011

10/2010

9/2011

DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, US
8403 Colesville Road, Silver Spring, MD
20910, Statele Unite ale Americii
Auxilium International Holdings, LLC, US
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, Statele Unite ale Americii
LAFARGE, FR
2 Avenue du General de Gaulle, 92140
Clamart, Franţa
LAFARGE, FR
2 Avenue du General de Gaulle, 92140
Clamart, Franţa

KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, US
7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024,
Statele Unite ale Americii

MĂRCI
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1

2

3

4

5

6

7

54

R 21653

2030.09.01

09,41

1/2011

9/2011

55

R 21692

2030.08.24

30

Smilegate Entertainment, Inc., KR
5F, Solidspace Bldg, 220, Pangyoyeok-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,
Republica Coreea
ARCOR S.A.I.C., AR
Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of
Cordoba, Argentina

1/2011

9/2011

56

R 21715

2030.09.24

30

12/2010

9/2011

57

R 21728

2030.10.07

05

12/2010

11/2011

58

R 21729

2030.10.11

05

12/2010

11/2011

59

R 21730

2030.10.11

05

12/2010

11/2011

60

R 21771

2030.09.06

12/2010

11/2011

61

R 21772

2030.09.06

06,17,19,20,
22,35,36,37,
40,42
06,17,19,20,
22,35,36,37,
40,42

Wm. Wrigley Jr. Company, corporaţie din statul Delaware, US
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois
60642, Statele Unite ale Americii
AbbVie Inc., US
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii
AbbVie Inc., US
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii
AbbVie Inc., US
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii
EUROVIA, FR
18 Place de l'Europe, 92500 RUEILMALMAISON, Franţa
EUROVIA, FR
18 Place de l'Europe, 92500 RUEILMALMAISON, Franţa

12/2010

11/2011

62

R 21775

2030.11.03

35,36,41,45

1/2011

11/2011

63

R 21777

2030.09.21

03

1/2011

11/2011

64

R 21783

2030.03.03

16,35,38,42

6/2010

11/2011

65

R 21816

2030.10.07

31

2/2011

11/2011

66

R 21820

2030.10.07

31

Grant Thornton International Limited, GB
GRANT THORNTON HOUSE, 22 MELTON
STREET, LONDON, NW1 2EP, MAREA BRITANIE
Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
VARO-INFORM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
SYNYTSYA Yuriy, UA
Str. Puhova, 144, ap. 38, CHERNIGIV, 14032,
Ucraina
SYNYTSYA Yuriy, UA
Str. Puhova, 144, ap. 38, CHERNIGIV, 14032,
Ucraina

3/2011

11/2011

67

R 21880

2030.10.20

03,05

1/2011

12/2011

68

R 21914

2030.10.06

30,43

UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Olanda
Kayla Foods Int’l (Barbados) Inc., a Barbados
corporation, BB
27 Pine Road, Belleville, St. Michael,
BB11113, Barbados, W.I.

1/2011

12/2011

69

R 21915

2030.10.01

33

1/2011

12/2011

70

R 21919

2030.10.05

05

1/2011

12/2011

71

R 21927

2030.12.10

05

3/2011

12/2011

72

R 21928

2030.12.10

05

3/2011

12/2011

73

R 22015

2031.01.27

09

3/2011

1/2012

Limited Liability Company „TM-Servis”, RU
8, 2-nd Brestskaya str., RU-125047 Moscow,
Federaţia Rusă
UPSA SAS, FR
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison,
Franţa
Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited,
GB
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1
3UH, Regatul Unit
Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited,
GB
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1
3UH, Regatul Unit
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
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1
74

2
R 22016

3
2031.01.27

4
09

75

R 22041

2031.01.13

32,43

76

R 22049

2030.12.10

29,30

77

R 22050

2030.12.10

29,30

78

R 22051

2030.12.16

32

79

R 22171

2030.12.24

35

80

R 22205

2031.01.18

29,30

81

R 22207

2031.01.27

25

82

R 22215

2031.01.18

83

R 22225

2030.12.15

05,16,29,30,
31,32,33,35,
39,40,41,42,
43
19

84

R 22269

2031.02.07

07

85

R 22288

2030.10.27

33

86

R 22289

2030.09.14

29,30,31,32,
35

87

R 22290

2030.09.14

29

88

R 22296

2030.10.11

03,05,21

89

R 22336

2031.01.05

35

90

R 22341

2030.09.29

02,19,35,39

91

R 22420

2030.09.03

03,05

92

R 22492

2030.06.11

35,38,42

93

R 22495

2031.02.21

16

94

R 22538

2030.10.12

29,30
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TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
BUCICOV Anton, MD
MD-7318, Ciobalaccia, Cantemir, Republica
Moldova
BUCICOV Anton, MD
MD-7318, Ciobalaccia, Cantemir, Republica
Moldova
Red Bull GmbH, AT
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria
LUX PROBA GRUP S.R.L., MD
Str. Nicolai Dimo nr. 21/4, of. 105,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

6
3/2011

7
1/2012

4/2011

12/2011

3/2011

1/2012

3/2011

1/2012

4/2011

1/2012

4/2011

2/2012

BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
G. & G. s.r.l., IT
Via C. A. Pizzardi, 50-40138 Bologna, Italia
BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

3/2011

4/2012

4/2011

2/2012

4/2011

4/2012

ACE Geosynthetics Enterprise Co., Ltd., VG
Simmonds Building, Wickhams Cay 1, P.O.
Box 4519, Road Town, Tortola, Insulele Virgine (Britanice)
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
Brown-Forman Finland Ltd., a company duly
organized and existing under the Laws of
Finland, FI
Porkkalankatu 24, 00180 HELSINKI, Finlanda
BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

3/2011

2/2012

6/2011

3/2012

1/2011

3/2012

11/2010

4/2012

11/2010

4/2012

The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
Acvilin-Grup S.R.L., MD
Str. Nicolai Dimo nr. 21/4, of. 201-211,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

2/2011

4/2012

6/2011

3/2012

ADEPLAST S.R.L., RO
Str. Adeplast nr. 164A, sat. Corlateşti, comuna
Berceni, judeţ Prahova, România
Schülke & Mayr GmbH, DE
Robert-Koch-Straße 2, 22851 Norderstedt,
Germania
Miraza S.R.L., societate comercială, MD
Str. N. Zelinski nr. 15/3, ap.(of.) 82,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Kangaro Industries (Regd.), IN
B-XXX-6754, Focal Point, Ludhiana-141010
(Pb.), India
Intersnack Group GmbH & Co. KG, DE
Peter-Müller-Straße 18, 40468 Düsseldorf,
Germania

12/2010

3/2012

2/2011

4/2012

9/2010

5/2012

6/2011

5/2012

1/2011

5/2012

MĂRCI
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1

2

3

4

95

R 22561

2031.01.13

32

96

R 22582

2031.01.18

30

97

R 22717

2030.09.09

35,37

98

R 22745

2030.11.12

03,35

99

R 22972

2030.12.15

03,05,11,14,
16,18,21,25,
28,32,41

100

R 23198

2031.01.27

25

101

R 23302

2031.01.27

25

102

R 23562

2031.01.31

12

103

R 28502

2030.08.25

32,33

5
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
TOPALO Arcadie, MD
Str. Anton Ablov nr. 14, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
LUNIC Veaceslav, MD
Str. Drumul Schinoasei nr. 1/4, ap. 21,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
ENERGY BEVERAGES LLC, a Delaware
limited liability company, US
2390 Anselmo Drive, Corona, California
92879, Statele Unite ale Americii
G. & G. s.r.l., IT
Via C. A. Pizzardi, 50-40138 Bologna, Italia
G. & G. s.r.l., IT
Via C. A. Pizzardi, 50-40138 Bologna, Italia
TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD
Str. Hînceşti nr. 298,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
Amber IP Brands Sàrl, a company organized
under the laws of Switzerland, CH
Avenue Reverdil 14, 1260 NYON, Elveţia

6

7

4/2011

6/2012

3/2011

7/2012

12/2010

7/2012

2/2011

7/2012

3/2011

9/2012

4/2011

11/2012

4/2011

12/2012

4/2011

2/2013

11/2010

9/2016
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IV
Indicaţii geografice, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate /
Geographical indications, appellations of
origin, traditional specialties guaranteed

P

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

L

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the AGEPI,
as established by Law No. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of
Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including bilateral
agreements, to which the Republic of Moldova is party.
Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof.
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not
form a subject matter of any real rights.
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it.
In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications,
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests
for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs.
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Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată protecţie
în Republica Moldova, în luna octombrie 2020, conform
Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor
de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul și data înregistrării internaţionale,
ţara de origine a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI),
denumirea de origine a produsului, transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul,
traducerea acesteia în limbile engleză, franceză, rusă în redacția Biroului Internațional al OMPI
și traducerea în română, dacă este cazul, denumirea produsului,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare

Nr.
crt.

Nr. și data
înregistrării

Codul
ţării

Denumirea de origine

Transliterarea/tr
aducerea

Produsul

Nr. BOPI

1

AO 1133
2019.11.26

BA

DUVAN HERCEGOVAČKI
RAVNJAK

Tutun

6/2020

2

AO 1135
2019.12.22

IR

ﺳﻭﻫﺎﻥ ﻗﻡ ﺍﻳﺭﺍﻥ

TABAC RAVNJAK
DE
HERZÉGOVINE /
HERZEGOVINIAN
RAVNJAK
TOBACCO/Tutun
Ravnjak din
Herțegovina
səʊhΛn ∂ qəʊm ∂
iːrΛn Iran's Qom
Sohan / Sohan de
Qom de l'Iran /
Sohan din Qom
din Iran

Sohan

6/2020
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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)

DESIGN

LOC (12) Cl. 06-01
f 2020 0041
2020.08.06
1

(71)

(72)
(54)

(55)

1.1

1.2

170

CONFORT, MD
Str. Mesager nr. 19, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova
MIŢUL Irina, MD
Mobilier

DESIGN

MD - BOPI 11/2020

(21) f 2020 0041

1.3

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

LOC (12) Cl. 06-01
f 2020 0044
2020.08.14
6

(71)

COZACENCO LIUDMILA,
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, MD
MD-5412, Cinişeuţi, Rezina,
Republica Moldova
(72) ŞOITU Ghenadie, MD
(54) Canapele

(55)

1.1

1.2

171
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DESIGN

(21) f 2020 0044

1.3

2.2

172

2.1

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

DESIGN
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(21) f 2020 0044

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

173

MD - BOPI 11/2020

DESIGN

(21) f 2020 0044

5.3

6.1

6.3

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

(55)

174

LOC (12) Cl. 09-01
f 2020 0047
2020.09.02
1

(71)(72) BESCHIERU Nichita, MD
Str. Nicolae Milescu Spatarul nr. 23,
ap. 79, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
(54)
Butelie

DESIGN
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(21) f 2020 0047

1.1

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

LOC (12) Cl. 09-01
f 2020 0048
2020.09.09
6

1.2

1.3

(71)(72) BESCHIERU Nichita, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23,
ap. 79, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
(54)
Butelii

(55)

175
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DESIGN

(21) f 2020 0048

1.1

2.2

176

1.2

3.1

2.1

3.2

4.1

DESIGN
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(21) f 2020 0048

4.2

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

LOC (12) Cl. 09-03
f 2020 0017
2020.05.08
4
Culori revendicate: modelul 1 - auriu,
alb, violet-închis, violet-deschis, cafeniuînchis, cafeniu-deschis, bej;
modelul 2 - auriu, bordo-închis, bordodeschis, roz, cafeniu, roşu, verde;

5

6

modelul 3 - auriu, albastru-închis,
albastru, cafeniu-închis, cafeniudeschis, bej, galben, alb;
modelul 4 - auriu, albastru-deschis,
cafeniu, bej, galben, alb.
(71) Godiva Belgium B.V./S.R.L., BE
Veeartsenstraat 42D, 1070, Anderlecht,
Belgia
(72) Ülker Ali, BE
(74) SOCOLOV Olga
(54) Cutii pentru bomboane de ciocolată

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

(21) f 2020 0017

1.1

1.3

178

1.2

1.4

1.5

DESIGN
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(21) f 2020 0017

1.6

1.7

2.1

179
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DESIGN

(21) f 2020 0017

2.2

2.5

180

2.3

2.6

2.4

2.7

DESIGN
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(21) f 2020 0017

3.1

3.2

3.3

3.4
181
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DESIGN

(21) f 2020 0017

3.5

3.6

4.1
182

3.7

DESIGN

MD - BOPI 11/2020

(21) f 2020 0017

4.2

4.5

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

LOC (12) Cl. 09-05
f 2020 0016
2020.05.08
4
Culori revendicate: modelul 1 - auriu,
violet;
modelul 2 - auriu, bordo, bordo-deschis;
modelul 3 - auriu, albastru-închis;

4.3

4.4

4.6

4.7

modelul 4 - auriu, albastru-deschis.
Godiva Belgium B.V./S.R.L., BE
Veeartsenstraat 42D, 1070, Anderlecht,
Belgia
(72) Ülker Ali, BE
(74) SOCOLOV Olga
(54) Săculeţe pentru bomboane de
ciocolată
(71)

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

183
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DESIGN

(21) f 2020 0016

1.1

1.4

184

1.2

1.5

1.3

1.6

DESIGN
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(21) f 2020 0016

2.1

2.4

2.2

2.5

3.1

2.3

2.6

3.2

3.3
185
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DESIGN

(21) f 2020 0016

3.4

3.5

4.1

186

4.2

3.6

4.3

DESIGN

MD - BOPI 11/2020

(21) f 2020 0016

4.4

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

4.5

LOC (12) Cl. 19-04
f 2020 0029
2020.06.02
2
Culori revendicate: desenul 1 - albastru
de diferite nuanţe, verde de diferite
nuanţe, galben de diferite nuanţe,
cafeniu de diferite nuanţe, roşu de
diferite nuanţe, alb, negru, roz, violet;
desenul 2 - verde de diferite nuanţe,
albastru, roz, galben de diferite nuanţe,

4.6

cafeniu de diferite nuanţe, violet, roşu,
alb, negru.
(71)(72) ADASCALIŢA Lucia, MD
Str. Anton Crihan nr. 11/218, MD-6201,
Sîngerei, Republica Moldova
CALUGHIN Alisa, MD
Str. Vatra satului nr. 12, MD-4838,
Slobozia-Dusca, Criuleni, Republica
Moldova
(54) Foi pentru carte

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

(21) f 2020 0029

1

188

DESIGN

MD - BOPI 11/2020

(21) f 2020 0029

2

189

MD - BOPI 11/2020
(51)
(21)
(22)
(28)
(57)

(55)

190

LOC (12) Cl. 32-00
f 2020 0046
2020.08.20
1
Culori revendicate: turcoaz de diferite
nuanţe, roşu, sur de diferite nuanţe,
negru.

DESIGN
(71)

(54)

PUZUR Lilian, MD
Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Element decorativ

DESIGN
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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

1

f 2019 0051

2019.07.30

25-03

2

f 2019 0073

2019.11.05

24-02

3

f 2019 0083

2019.11.13

(51)
Clase

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

33 (1, 5, 6, 9, 10,
12, 13, 15, 17, 22,
23, 26, 27, 32, 37,
38, 39, 41, 42, 43,
44, 47, 48, 53, 63,
65, 66, 81, 83, 86,
87, 88, 92)
1

11-01

12

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(43)
Nr.
BOPI

NOVAC Valeriu, MD
Str. Maria Drăgan nr. 12, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova

9/2019

INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ
PUBLICĂ, INSTITUTUL DE MEDICINĂ
URGENTĂ, MD
Str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova

3/2020

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
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A
MOLDOVEI, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 168,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

2/2020

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 (numărul desenului şi
modelului industrial), 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

1

2

3

4

5

(28)(20)
Nr. de desene şi
modele
industriale
(nr. desenului şi
modelului
industrial)
6

1

1883

19-08

f 2019 0018

2019.03.26

1(2)

2

1884

11-05

f 2019 0067

2019.09.27

1

AIRSTREAM S.R.L., MD

3

1885

09-07

f 2019 0068

2019.10.04

1

Sano-Brunos Enterprises Ltd.,
IL

4

1886

19-08

f 2019 0070

2019.10.17

1

GUŢU Serghei, MD

5

1887

19-08

f 2019 0074

2019.11.06

10

BÎRLĂDEAN Gheorghe, MD

6

1888

25-03

f 2019 0031

2019.04.24

1

MOLDPRESA GRUP S.R.L.,
MD

7

1889

09-01

f 2018 0054

2018.09.03

1(5)

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr.
BOPI

7

8
8/2020
8/2020
8/2020

BUCURIA S.A., MD

BESCHIERU Nichita, MD

8/2020
8/2020
6/2020
8/2020
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1

2

3

4

5

6

8

1890

09-01

f 2019 0013

2019.03.01

1(5)

7

9

1891

25-03

f 2019 0030

2019.04.24

1

10

1892

25-03

f 2019 0032

2019.04.24

1

11

1893

25-03

f 2019 0066

2019.09.27

1

MAZUR Sergiu, MD

12

1894

09-01

f 2019 0043

2019.06.03

1

CERESCU Valeriu, MD

BESCHIERU Nichita, MD
MOLDPRESA GRUP S.R.L.,
MD
MOLDPRESA GRUP S.R.L.,
MD

8
8/2020
8/2020
8/2020
8/2020
8/2020

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
1

2
268

2

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite

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

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

3
2025.09.27

4
5
f 2000 0084 2000.09.27

6
11-05

7
2

9
1/2001
9/2001

284

2025.05.19

f 2000 0062 2000.05.19

09-01

16

8
„PROCOMERŢ-C.A.G.”
S.R.L., MD
str. Alexandru cel Bun, 85,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACŢIUNI
DE TIP ÎNCHIS „FABRICA
DE VINURI ŞI CONIACURI
DIN TIRASPOL „KVINT”,
MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300,
Tiraspol, Republica
Moldova

3

336

2025.12.25

f 2001 0009 2000.12.25

11-05

1

4

880

2025.10.11

f 2005 0113 2005.10.11

09-01

1

5

1319

2025.08.05

f 2010 0078 2010.08.05

06-13

3

6

1325

2025.09.10

f 2010 0084 2010.09.10

09-01

2

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

11/2010
6/2011
9/2011

7

1347

2026.02.21

f 2011 0013 2011.02.21

19-08

2

GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1,
ap. 85, MD-2064, Chişinău,
Republica Moldova

4/2011
9/2011
12/2011

192

(21)
Nr.
de depozit

„PROCOMERŢ-C.A.G.”
S.R.L., MD
str. Alexandru cel Bun, 85,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
OBSCHESTVO S
OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU
„MASLOEKSTRAKTSIONNI
Y ZAVOD YUG RUS” RU
Tolstogo sq., 8, Rostov-onDon, 344037, Federaţia
Rusă
CERNOLEVSCHI Zinaida,
MD
MD-7234, Şestaci,
Şoldăneşti, Republica
Moldova

3/2001
11/2001

9/2001
5/2002

6/2006
2/2007

11/2010
5/2011
8/2011

DESIGN
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1
8

2
1715

3
2025.12.16

4
5
f 2015 0106 2015.12.16

6
19-08

7
2

8
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1,
ap. 85, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

9
3/2016
9/2016
12/2016

9

1717

2025.10.22

f 2015 0090 2015.10.22

09-01

4

12/2015
10/2016
1/2017

10

1729

2026.02.15

f 2016 0008 2016.02.15

19-08

1

EURO-ALCO S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ,
MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova

11

1783

2025.11.21

f 2015 0099 2015.11.21

21-01

2

FCA ITALY S.P.A., IT
Corso Giovanni Agnelli
200, I-10135, Torino, Italia

12

1787

2025.11.21

f 2015 0098 2015.11.21

12-08

2

FCA ITALY S.P.A., IT
Corso Giovanni Agnelli
200, I-10135, Torino, Italia

11/2017
4/2018
7/2018
11/2017
5/2018
8/2018

7/2016
12/2016
3/2017

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
(28)
Clase Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

(23)(30)
Prioritate
1
1

2
DM/202702

3
2019.08.09

4
HARRY
WINSTON SA,
CH

5
Inel / Ring / Bague

6
11-01

7
2

8
2024.08.09

9
7/2020

2

DM/202800

2019.06.28

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

10-07

2

2024.06.28

1/2020

3

DM/202924

2019.07.24

Stinger Oil
Tools, LLC, US

15-99

1

2024.07.24

4/2020

4

2019.01.25,
29678096, US
DM/203137
2019.07.09

Cutie pentru ceas;
brăţară pentru ceas /
Watch case; watch
bracelet / Boîtier de
montre; bracelet de
montre
Ghidajul tijei supapei cu
role / Roller valve rod
guide / Guide de tige de
soupape à galets

11-01

2

2024.07.09

2/2020

5

DM/203185

11-01

2

2024.07.04

2/2020

2019.07.04

HARRY
WINSTON SA,
CH
HARRY
WINSTON SA,
CH

Inel; pereche de cercei /
Ring; pair of earrings /
Bague; paire de
boucles d'oreille
Pereche de cercei; inel /
Pair of earrings; finger
ring / Paire de boucles
d'oreille; bague
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1

2

3

5

6

7

8

9

6

DM/203250

2019.08.14

HARRY
WINSTON SA,
CH

Cercei; colier; inel /
Earrings; necklace; ring
/ Boucles d'oreille;
collier; bague

11-01

4

2024.08.14

7/2020

7

DM/203280

2019.07.24

HARRY
WINSTON SA,
CH

Coliere; cercei; brăţară;
inel / Necklaces;
earrings; bracelet; ring /
Colliers; boucles
d'oreille; bracelet;
bague

11-01

6

2024.07.24

4/2020

8

DM/203373

2019.08.30

BLANCPAIN
SA, CH

10-07

5

2024.08.30

10/2020

9

DM/203449

2019.08.30

10-07

1

2024.08.30

10/2020

10

DM/203454

2019.08.28

CERTINA AG
(CERTINA SA)
(CERTINA
LTD.), CH
RENAULT
s.a.s., FR

Cadran pentru ceas /
Clock dial / Cadran
d'horloge
Cutie pentru ceas /
Watch case / Boîtier de
montre

26-06

4

2024.08.28

9/2020

11

DM/203458

2019.08.23

Lumină de ceaţă din
spate dreapta pentru
vehicule; lumină de
ceaţă din spate stânga
pentru vehicule; semnal
de virare dreapta al
vehiculului; semnal de
virare stânga al
vehiculului / Right rear
fog light for vehicles; left
rear fog light for
vehicles; vehicle right
turn signal; vehicle left
turn signal / Feu
antibrouillard arrière
droit pour véhicules; feu
antibrouillard arrière
gauche pour véhicules;
clignotant droit de
véhicules; clignotant
gauche de véhicules
Lumină de ceaţă din
faţă dreapta pentru
vehicule; lumină de
ceaţă din faţă stânga
pentru vehicule;
reflector dreapta pentru
vehicule; reflector
stânga pentru vehicule;
lumină din spate
dreapta pentru vehicul;
lumină din spate stânga
pentru vehicul; far
frontal dreapta prntru
autovehicul; far frontal
stânga pentru
autovehicul / Front right
fog light for vehicles;
front left fog light for
vehicles; right reflector
for vehicles; left reflector
for vehicles; right
taillight of a vehicle; left
taillight of a vehicle;
right headlamp for a
motor vehicle; left
headlamp for a motor
vehicle / Feu
antibrouillard avant droit
pour véhicules; feu
antibrouillard avant
gauche pour véhicules;
catadioptre droit pour

26-06

8

2024.08.23

9/2020
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véhicules; catadioptre
gauche pour véhicules;
feu arrière droit de
véhicule; feu arrière
gauche de véhicule;
projecteur droit de
véhicule automobile;
projecteur gauche de
véhicule automobile

12

DM/203724

2019.08.27

13

DM/204152

2019.07.30

HARRY
WINSTON SA,
CH
ROLEX SA, CH

Inele; brăţară / Finger
rings; bracelet / Bagues;
bracelet
Cutie pentru ceas;
cadran pentru ceas /
Watch case; watch dial
/ Boîte de montre;
cadran de montre

11-01

3

2024.08.27

9/2020

10-07

4

2024.07.30

5/2020

FEMAŞ METAL
SANAYİ VE
TİCARET
ANONİM
ŞİRKETİ, TR
Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
«DZIDIPRO»,
RU

Plită de gătit / Cooking
hob / Plaque de cuisson

07-02

5

2024.04.19

52/2019

Recipient pentru
produse alimentare cu
capac transparent /
Container for foodstuffs
with transparent lid /
Récipient pour produits
alimentaires avec
couvercle transparent

09-03

1

2024.03.26

5/2020

Carcasă pentru detector
de incendiu / Casing for
fire detector / Boîtier
pour détecteur
d'incendie
Lumină de zi dreapta;
lumină de zi stânga; far
frontal dreapta; far
frontal stânga / Right
daytime light; left
daytime light; right
headlamp; left
headlamp / Feu jour
droit; feu jour gauche;
projecteur droit;
projecteur gauche
Cutie de depozitare /
Storage box / Boîte de
rangement
Vas de copt / Cooking
dish / Plat de cuisson

10-05

2

2024.06.19

7/2020

26-06

4

2024.12.16

25/2020

09-03

2

2024.12.17

8/2020

07-02

2

2024.11.07

11/2020

Plită; buton pentru plite /
Cook top; knob for cook
tops / Plan de cuisson;
bouton pour plans de
cuisson

07-02

4

2025.03.10

25/2020

2019.02.22,
144550, CH
14

DM/204975

2019.04.19

15

DM/205397

2019.03.26
2018.09.26,
2018504167,
RU

16

DM/205672

2019.06.19

Tovarystvo z
obmezhenoiu
vidpovidalnistiu
„TIRAS-12”, UA

17

DM/205842

2019.12.16

RENAULT
s.a.s., FR

18

DM/205923

2019.12.17

19

DM/206276

2019.11.07

Uždaroji akcinė
bendrovė
„Aconitum”, LT
GÜREN METAL
TURİZM
TAŞIMACILIK
İNŞAAT
SANAYİ VE DIŞ
TİCARET
LİMİTED
ŞİRKETİ, TR

20

DM/208682

2020.03.10

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

1
07-02

2
DM/204975

(23)(30)
Prioritate
3
2019.04.19

07-02

DM/206276

2019.11.07

07-02

DM/208682

2020.03.10

09-03

DM/205397

2019.03.26
2018.09.26,
2018504167,
RU

(73)
Titular, cod ST.3
OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

4
FEMAŞ METAL
SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, TR
GÜREN METAL
TURİZM
TAŞIMACILIK
İNŞAAT SANAYİ VE
DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ,
TR
FEMAŞ METAL
SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, TR

5
Plită de gătit / Cooking
hob / Plaque de cuisson

6
5

7
2024.04.19

8
52/2019

Vas de copt / Cooking
dish / Plat de cuisson

2

2024.11.07

11/2020

Plită; buton pentru plite /
Cook top; knob for cook
tops / Plan de cuisson;
bouton pour plans de
cuisson

4

2025.03.10

25/2020

Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
«DZIDIPRO», RU

Recipient pentru
produse alimentare cu
capac transparent /
Container for foodstuffs
with transparent lid /
Récipient pour produits
alimentaires avec
couvercle transparent
Cutie de depozitare /
Storage box / Boîte de
rangement
Carcasă pentru detector
de incendiu / Casing for
fire detector / Boîtier
pour détecteur
d'incendie
Cutie pentru ceas;
brăţară pentru ceas /
Watch case; watch
bracelet / Boîtier de
montre; bracelet de
montre
Cadran pentru ceas /
Clock dial / Cadran
d'horloge
Cutie pentru ceas /
Watch case / Boîtier de
montre

1

2024.03.26

5/2020

2

2024.12.17

8/2020

2

2024.06.19

7/2020

2

2024.06.28

1/2020

5

2024.08.30

10/2020

1

2024.08.30

10/2020

Cutie pentru ceas;
cadran pentru ceas /
Watch case; watch dial

4

2024.07.30

5/2020

09-03

DM/205923

2019.12.17

10-05

DM/205672

2019.06.19

10-07

DM/202800

2019.06.28

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

10-07

DM/203373

2019.08.30

BLANCPAIN SA, CH

10-07

DM/203449

2019.08.30

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

10-07

DM/204152

2019.07.30

ROLEX SA, CH
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/ Boîte de montre;
cadran de montre

2019.02.22,
144550, CH
11-01

DM/202702

2019.08.09

HARRY WINSTON
SA, CH
HARRY WINSTON
SA, CH

Inel / Ring / Bague

2

2024.08.09

7/2020

11-01

DM/203137

2019.07.09

Inel; pereche de cercei /
Ring; pair of earrings /
Bague; paire de
boucles d'oreille

2

2024.07.09

2/2020

11-01

DM/203185

2019.07.04

HARRY WINSTON
SA, CH

Pereche de cercei; inel /
Pair of earrings; finger
ring / Paire de boucles
d'oreille; bague

2

2024.07.04

2/2020

11-01

DM/203250

2019.08.14

HARRY WINSTON
SA, CH

Cercei; colier; inel /
Earrings; necklace; ring
/ Boucles d'oreille;
collier; bague

4

2024.08.14

7/2020

11-01

DM/203280

2019.07.24

HARRY WINSTON
SA, CH

Coliere; cercei; brăţară;
inel / Necklaces;
earrings; bracelet; ring /
Colliers; boucles
d'oreille; bracelet;
bague

6

2024.07.24

4/2020

11-01

DM/203724

2019.08.27

HARRY WINSTON
SA, CH

3

2024.08.27

9/2020

15-99

DM/202924

2019.07.24

Stinger Oil Tools,
LLC, US

1

2024.07.24

4/2020

26-06

2019.01.25,
29678096, US
DM/203454 2019.08.28
RENAULT s.a.s., FR

Inele; brăţară / Finger
rings; bracelet / Bagues;
bracelet
Ghidajul tijei supapei cu
role / Roller valve rod
guide / Guide de tige de
soupape à galets
Lumină de ceaţă din
spate dreapta pentru
vehicule; lumină de
ceaţă din spate stânga
pentru vehicule; semnal
de virare dreapta al
vehiculului; semnal de
virare stânga al
vehiculului / Right rear
fog light for vehicles; left
rear fog light for
vehicles; vehicle right
turn signal; vehicle left
turn signal / Feu
antibrouillard arrière
droit pour véhicules; feu
antibrouillard arrière
gauche pour véhicules;
clignotant droit de
véhicules; clignotant
gauche de véhicules

4

2024.08.28

9/2020

26-06

DM/203458

Lumină de ceaţă din
faţă dreapta pentru
vehicule; lumină de
ceaţă din faţă stânga
pentru vehicule;
reflector dreapta pentru
vehicule; reflector
stânga pentru vehicule;
lumină din spate
dreapta pentru vehicul;
lumină din spate stânga
pentru vehicul; far
frontal dreapta prntru
autovehicul; far frontal
stânga pentru
autovehicul / Front right
fog light for vehicles;
front left fog light for
vehicles; right reflector
for vehicles; left reflector

8

2024.08.23

9/2020

2019.08.23

RENAULT s.a.s., FR
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for vehicles; right
taillight of a vehicle; left
taillight of a vehicle;
right headlamp for a
motor vehicle; left
headlamp for a motor
vehicle / Feu
antibrouillard avant droit
pour véhicules; feu
antibrouillard avant
gauche pour véhicules;
catadioptre droit pour
véhicules; catadioptre
gauche pour véhicules;
feu arrière droit de
véhicule; feu arrière
gauche de véhicule;
projecteur droit de
véhicule automobile;
projecteur gauche de
véhicule automobile
Lumină de zi dreapta;
lumină de zi stânga; far
frontal dreapta; far
frontal stânga / Right
daytime light; left
daytime light; right
headlamp; left
headlamp / Feu jour
droit; feu jour gauche;
projecteur droit;
projecteur gauche

4

2024.12.16

25/2020

MD - BOPI 11/2020

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.

199

MD - BOPI 11/2020

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.

2
Cereri de
înregistrare
a mărcilor

3
038401

Nr.
titlului de
protecţie
4
-

039631

-

1/2017

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

045319

-

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

045328

4

Cerere de
înregistrare
a mărcii

045722

1
1

OPI

Nr.
depozit

Nr.
BOPI
5
6/2016

Date iniţiale

Date modificate

6
(730)
12 Place de la Defense,
4eme etage, 92400, Courbevoie,
Franţa

7
(730)
Tour CBX, 1 Passerelle des
Reflets, 92400 Courbevoie,
Franţa

2/2020

(730)
Str. M. Stanciu nr. 17,
MD-4301, Căuşeni, Republica
Moldova

(730)
Str. Alexei Şciusev nr. 53,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

-

2/2020

(730)
Str. Paris nr. 18/A, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

(730)
Str. Nicolae Zelinski nr. 7,
of. 200, MD-2015, Chişinău,
Republica Moldova

-

5/2020

(540)

(540)

(526)
Elementele mărcii asupra cărora
nu se revendică dreptul exclusiv:
CHIŞINĂU
(511)
17 - racorduri şi manşoane, nemetalice, pentru ţevi.

(526)
Elementele mărcii asupra cărora
nu se revendică dreptul exclusiv:
(511)
17 - racorduri şi manşoane, nemetalice, pentru ţevi rigide.

5

Cerere de înregistrare
a mărcii

045796

-

6/2020

6

Marcă

000737

2R 142

7/1994
8/1994
6/2010
7/2010
9/2020

(730)
st
1 FL(Sewha-Bldg., Buwon
dong_428, Hogye-ro, Kim Hae
City, Republica Coreea

(730)
LS Networks Bldg., Buwondong,
1F, 428, Hogye-ro, Kim-Hae City,
Kyung-nam, Republica Coreea

7

Marcă

008972

R 7751

3/2000
9/2000
2/2001
1/2006
3/2010

(730)
Petrosoiuz TM, Obşcestvo s
ogranicennoi otvetstvennostiu, RU
Ul. Arsenalinaia, d.1, corp. 2,
195009, Sankt-Peterburg, Federaţia Rusă

(730)
Limited Liability Company
„Petroproduct Otradnoe”, RU
187330, Leningradskaya region,
Kirovsky district, Otradnoe,
Zheleznodorozhnaya Street, 1,
Federaţia Rusă

8

Marcă

009242

R 7757

9/2000
2/2001
8/2009
8/2010
11/2010

(730)
ZAO „Farmatsevticheskaya firma
"DARNITSA”, UA
Ul. Borispylska 13, UA-02093,
Kiev, Ucraina

(730)
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY „PHARMACEUTICAL
FIRM „DARNITSA”, UA
13 Boryspilska Street,
UA-02093, Kyiv, Ucraina

(730)
N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, ID

(730)
PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, ID

9
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1
10

Marcă

2

3
012202

4
R 10530

5
11/2003
5/2004
2/2013
9/2020

6
(730)
268 Bath Road, Slough, Berkshire
SL1 4DX, Regatul Unit

7
(730)
Regus 6th Floor, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Regatul Unit

11

Marcă

023845

R 19582

12/2008
3/2010
5/2011
12/2011
1/2012
10/2018
11/2018

(730)
Neuhofstrasse 1, 6340, Baar,
Elveţia

(730)
Landis + Gyr-Strasse 3, 6300
Zug, Elveţia

12

Mărci

026188
026189
026190
026191

20536
20537
20538
20539

2/2010
1/2011

(730)
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 2,
ap. 4, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Str-la Haltei nr. 1 B, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova

026419

20540

3/2010
1/2011

026192

20544

2/2010
1/2011

13

Mărci

027197
027198

21425
21426

9/2010
7/2011

(730)
OAO „Kievmedpreparat”, UA

(730)
AO „Kievmedpreparat”, UA

14

Mărci

027879
027881
027882

21605
21606
21607

12/2010
9/2011

(730)
Zemo vedzisi str. 103, 0160 Tbilisi,
Georgia

(730)
V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165,
Georgia

15

Mărci

027940
027944

21635
21636

12/2010
9/2011
9/2012

(730)
Str. Sadovaia nr. 24, MD-6113,
Cazaclia, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova

(730)
Str. Lev Tolstoi nr. 24/1, ap. 236,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

16

Marcă

027716

21653

1/2011
9/2011
11/2013

(730)
SmileGate, Inc., KR
th
5 Floor, Solidspace Bldg., 673,
Sampyeong-dong, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do,
463-400, Republica Coreea

(730)
Smilegate Entertainment, Inc., KR
5F, Solidspace Bldg, 220,
Pangyoyeok-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do,
Republica Coreea

17

Marcă

028166

22125

2/2011
1/2012

(730)
Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
Str. Petricani nr. 17, MD-2059,
Chişinău, Republica Moldova

18

Marcă

028166

22125

2/2011
1/2012

(730)
AUTO MALL S.R.L., întreprindere
mixtă, MD

(730)
AUTOMALL S.R.L., MD

19

Marcă

028023

22257

1/2011
2/2012

(730)
Str. Nicolae H. Costin nr. 63/1,
ap. 120, MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Str. Trifan Baltă nr. 4/2, MD-2021,
Chişinău, Republica Moldova

20

Marcă

027868

22341

12/2010
3/2012

(730)
ADEPLAST S.A., societate comercială, RO
Str. Uzinelor nr. 3, Oradea,
judeţul Bihor, România

(730)
ADEPLAST S.R.L., RO
Str. Adeplast nr. 164A, sat.
Corlateşti, comuna Berceni,
judeţ Prahova, România

21

Marcă

027305

22492

9/2010
5/2012
2/2015

(730)
Str. Romană nr. 7, ap. 39, MD3600, Ungheni,
Republica Moldova

(730)
Str. N. Zelinski nr. 15/3, ap.(of.)
82, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova

22

Mărci

032151

24897

3/2013
2/2014

(730)
Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc., US

(730)
Victoria's Secret Stores Brand
Management, LLC, US
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032145

25562

3/2013
7/2014

032132

25653

3/2013
8/2014

032144

25654

3/2013
9/2014

034602
034604

26346
26347

1/2015

032152

26787

5/2013
4/2015

035975

27473

1/2015
11/2015

036046

28513

1/2015
9/2016

23

Marcă

041056

31057

10/2017
7/2018

(511) NCL (11-2017)
09 - dispozitive electronice pentru
monitorizarea, urmărirea şi detectarea parametrilor de funcţionare
şi amplasare a bunurilor mobile,
cum ar fi vagoane, locomotive,
echipamente de întreţinere a căilor
ferate, camioane, semiremorci,
autobuze, vehicule şi echipamente
intermodale, cum ar fi containere
şi şasiuri; sisteme de comunicaţii
fără fir pentru utilizare cu dispozitive electronice pentru monitorizarea, urmărirea şi detectarea parametrilor de funcţionare şi localizare
a bunurilor mobile, cum ar fi vagoane, locomotive, echipamente
de întreţinere a căilor ferate, camioane, semiremorci, autobuze,
vehicule şi echipamente
intermodale, cum ar fi containere
şi şasiuri, cu sisteme compuse în
principal din dispozitive de urmărire, transmiţătoare şi receptoare
pentru sisteme de poziţionare
globală.

(511) NCL (11-2017)
09 - dispozitive electronice pentru
monitorizarea, urmărirea şi detectarea parametrilor de funcţionare
şi amplasare a bunurilor mobile,
cum ar fi vagoane, locomotive,
echipamente de întreţinere a
căilor ferate, camioane, semiremorci, autobuze, vehicule şi echipamente intermodale, cum ar fi
containere şi şasiuri; sisteme de
comunicaţii fără fir pentru utilizare
cu dispozitive electronice pentru
monitorizarea, urmărirea şi detectarea parametrilor de funcţionare
şi localizare a bunurilor mobile,
cum ar fi vagoane, locomotive,
echipamente de întreţinere a
căilor ferate, camioane, semiremorci, autobuze, vehicule şi echipamente intermodale, cum ar fi
containere şi şasiuri, cu sisteme
compuse în principal din dispozitive de urmărire, transmiţătoare şi
receptoare pentru sisteme de
poziţionare globală;
toate produsele menţionate anterior care nu sunt sau nu se referă
la lanţuri de tracţiune, componente ale lanţurilor de tracţiune sau
orice alte componente similare şi
în special (fără a se limita la)
componente ale lanţurilor de tracţiune pentru vehicule terestre care
permit producerea energiei, captura energiei, transformarea energiei, adaptarea energiei, conversia energiei sau prelucrarea energiei, cum ar fi catenare, colectoare de curent, pantografe, trape
pentru vehicule, disjunctoare,
dispozitive de protecţie a surselor
de tensiune, transformatoare
electrice, convertoare, sisteme de
răcire, reostate de frânare, locomobile.

24

Marcă

042393

32171

7/2018
5/2019

(730)
Str. A. Puşkin
nr. 47/1, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Str. Nadejda Russo nr. 2, ap. 25,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
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1
25

2
Desen/
model
industrial

3
f 2015
0090

4
1717

5
12/2015
10/2016
1/2017

6
(73)
EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD

7
(73)
EURO-ALCO S.R.L., MD

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

1

Marcă

006098
26.12.1996

Nr. titlului
de
protecţie
2R 5440

Nr.
BOPI
10/1997
3/1998
11/2006
7/2016
10/2016

Date despre
cedent
(730)
Berol Corporation, US

6655 Peachtree Dunwoody,
Atlanta, Georgia, Statele
Unite ale Americii
2

Marcă

004441
30.12.1994

2R 3288

3/1996
3/2005
10/2014

Marcă

039844
07.12.2016

30193

1/2017
1/2018

(730)
Sanford, L.P., companie
organizată şi existentă
conform legilor Statelor
Unite ale Americii, US
6655 Peachtree Dunwoody
Road, Atlanta, GA 30328,
Statele Unite ale Americii

Nr. şi data
înregistrării
contractului
3305
05.10.2020

(730)
Sanford, L.P., companie
organizată şi existentă
conform legilor Statelor
Unite ale Americii, US
6655 Peachtree Dunwoody
Road, Atlanta, GA 30328,
Statele Unite ale Americii

3306
05.10.2020

3309
15.10.2020

Şos. Balcani nr. 6, of. 77,
MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
O.C.N. DIRECT CREDIT
S.R.L.,MD
Str. A. Bernardazzi nr. 17,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Berol Corporation, corporaţie
din Delaware, US
3 Glenlake Parkway,
Atlanta, GA 30328, Statele
Unite ale Americii

3

Date despre cesionar

(730)
DIRECT INVEST S.R.L., MD

4

Marcă

036420
21.01.2015

28201

4/2015
7/2016

(730)
M & M COMERŢ S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 29/1,
ap. 43, MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova

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

3310
15.10.2020

5

Marcă

031888
05.10.2012

24744

2/2013
1/2014

(730)
CARAUŞ Vladimir, MD
Str. Independenţei nr. 24,
bloc 2, ap. 60, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
MORAR Aurel, MD
Str-la 2 Ciocîrliei nr. 6,
bloc 1, ap. 12, MD-2021,
Chişinău, Republica Moldova

3311
15.10.2020

6

Marcă

000310
18.10.1993
(300)* Prioritatea
U.R.S.S.
124896
1990-08-06
SU

2R 122

6/1994
5/2010
9/2000

(730)
CONOPCO INC., US
700 Sylvan Avenue,
Englewood Cliffs, New Jersey
07632, Statele
Unite ale Americii

(730)
LA COURONNE S.A.S, FR
ZI le Chimpy, 67130
Schirmek, Franţa

3312
15.10.2020

7

Marcă

016348
02.03.2005

R 14751

1/2006
4/2007
11/2010
1/2011
4/2013
7/2013

(730)
LIMITED LIABILITY COMPANY „COMPANY
„AGROROST”, UA
2/15, Olega Koshevogo
str., Kanev, Cherkassy

(730)
VERES IP LIMITED, CY

3313
15.10.2020

Zinas Kanther & Origenous
3035, Limassol, Cipru
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8

Marcă

027659
06.09.2010

22328

1/2015
6/2015

Area, 19000, Ucraina

1/2011
3/2012

(730)
SENTAU S.R.L., MD
Str. Haltei nr. 21/3,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

3315
16.10.2020

(730)
BABYLISS SARL, FR
99 avenue Aristide
Briand, F-92120
MONTROUGE, Franţa

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

Mărci

Nr. şi
data de
depozit
011209
10.04.2002

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

Licenţiar

R 9500

011210
10.04.2002

R 9501

1/2003
6/2003
7/2012
5/2020
7/2020

(730)
WALMART APOLLO, LLC, US
702 S.W. 8th Street,
Bentonville, Arkansas
72716, Statele Unite
ale Americii

Licenţiat

Informaţii privind
contractul de licenţă

Nr. şi data
înregistrării
contractului
3316
16.10.2020

1. Licenţă exclusivă.

(791)
Walmart Inc., US
702 S.W. 8th Street,
Bentonville, Arkansas
72716, Statele Unite
ale Americii

2. Termenul de acţiune
al contractului de la
02.03.2018 până la
02.03.2028, cu condiţia
reînnoirii mărcii.
3. Teritoriul de acţiune
a contractului - Republica Moldova.

Radieri din Registrul naţional al contractelor de licență
Prin decizia AGEPI nr. 3614 din 15.10.2020 se radiază informaţia privind contractul de licenţă
exclusivă nr. 3089 înregistrat la 14.02.2019, încheiat între licenţiarul Individual entrepreneur Morozov
Vadim Aleksandrovich, RU şi OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
„NATSIONALNAYA ELECTROTEKNICHESKAYA KOMPANIA MOROZOVA”, RU, referitor la marca
internațională nr. IR 1148318, în temeiul cererii de radiere a contractului de licenţă exclusivă din
31.07.2020.

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

204

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

US
CH
NL
MD
MD

a 2017 0081
a 2017 0094
a 2018 0107
a 2019 0049
a 2019 0050

2016.03.02
2016.04.01
2014.03.18
2019.06.17
2019.06.17

3/2018
4/2018
6/2019
-

51(2)
51(2)
51(6)
56
56

MD - BOPI 11/2020

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,numărul depozitului,
data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,
articolul din Legea nr. 50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.
1
2

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

MD
MD

a 2018 0056
a 2019 0070

2018.07.25
2019.09.06

1/2020
-

10
10

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
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
CEREMPEI Ion, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA, MD
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA, MD
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
LES LABORATOIRES SERVIER, FR;
ARMGO PHARMA INC, US
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, DE

(11) Nr.
brevet
4409
4421
4431

(21) Nr.
depozit
a 2015 0034
a 2015 0004
a 2015 0045

(22) Data depozit
2015.04.10
2015.01.20
2015.05.07

Data încetării
valabilităţii
2020.04.10
2020.01.20
2020.05.07

4440
4453

a 2014 0015
a 2015 0038

2014.02.24
2015.04.27

2020.02.24
2020.04.27

4459

a 2014 0117

2014.11.10

2019.11.10

4461
4467
4468
4477
4489

a 2014 0028
a 2013 0008
a 2013 0016
a 2013 0092
a 2014 0119

2014.03.20
2013.02.07
2013.03.27
2013.12.03
2013.04.17

2020.03.20
2020.02.07
2020.03.27
2019.12.03
2020.04.17

4548

a 2014 0104

2013.02.25

2020.02.25
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MM4A Lista brevetelor de invenţie
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50/2008,
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

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
ECOPHARM PATENT MANAGEMENT AG, CH

(11) Nr.
brevet
4278

(21) Nr.
depozit
a 2013 0026

(22) Data
depozit
2013.04.30

Data încetării
valabilităţii
2019.04.30

4286

a 2013 0023

2013.04.30

2019.04.30

4330

a 2014 0046

2014.04.30

2019.04.30

4351
4361
4410

a 2014 0032
a 2014 0033
a 2015 0042

2014.04.08
2014.04.08
2015.04.29

2019.04.08
2019.04.08
2019.04.29

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

Cod
ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1

FR

4629

(13) Codul
tipului
de document
B1

2

NL

4633

B1

3

DK

4634

B1

206

(51) Indicii de clasificare

(21)
Nr. depozit

(22)
Data
depozit

(45)
Nr.
BOPI

Data
decăderii din
drepturi

A61K 31/192 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
C07D 213/26 (2006.01)
C07D 213/30 (2006.01)
C07D 213/40 (2006.01)
C07D 213/61 (2006.01)
C07D 213/64 (2006.01)
C07D 213/71 (2006.01)
C07D 213/74 (2006.01)
C07D 213/78 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61K 31/435 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)

a 2015 0076

2014.01.20

5/2019

2014.01.20

a 2015 0102

2014.03.18

6/2019

2014.03.18

a 2014 0001

2012.07.06

6/2019

2012.07.06
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FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie
de scurtă durată respinse
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 respinsă cererea
Nr.
crt.
1

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

MD

s 2020 0053

2020.05.22

-

33(9)

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

5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
PISTOL Mihail, MD
INSTITUŢIA PUBLICĂ „INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE”, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA
MOLDOVA, MD
FURTUNĂ Ludmila, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
MOLDOVEI, MD
SAMOILA Maria, MD
IMSP INSTITUTUL DE
FTIZIOPNEUMOLOGIE „CHIRIL
DRAGANIUC”, MD
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC
DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA, MD

(11) Nr.
brevet
619

(21) Nr.
depozit
s 2012 0094

(22) Data depozit
2012.06.26

Data încetării
valabilităţii
2020.06.26

934

s 2015 0042

2015.03.26

2020.03.26

936
938

s 2015 0035
s 2014 0132

2015.03.12
2014.10.10

2020.03.12
2019.10.10

939

s 2015 0061

2015.04.17

2020.04.17

940
941

s 2014 0155
s 2015 0022

2014.12.11
2015.02.20

2019.12.11
2020.02.20

942

s 2015 0023

2015.02.20

2020.02.20

943

s 2015 0012

2015.01.30

2020.01.30

947

s 2015 0024

2015.02.25

2020.02.25

950

s 2015 0043

2015.03.26

2020.03.26

957

s 2015 0068

2015.05.19

2020.05.19

960
963

s 2015 0027
s 2015 0021

2015.03.02
2015.03.19

2020.03.02
2020.03.19

965

s 2015 0031

2015.03.10

2020.03.10

972

s 2015 0020

2015.02.19

2020.02.19
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50/2008,
pentru care termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
2
3
4

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
CATANOI Grigori, MD;
CIBOTARU Ion, MD
EREMIA Nicolae, MD
ARABADJI Vasilii, MD
ARABADJI Vasilii, MD

(11) Nr.
brevet
1074

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

s 2016 0022

17.02.2016

Data încetării
valabilităţii
17.02.2019

1078
1208
1178

s 2016 0055
s 2017 0046
s 2017 0049

14.04.2016
05.04.2017
12.04.2017

14.04.2019
05.04.2019
12.04.2019

MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul
de invenţie de scurtă durată prin neachitarea taxelor
stabilite, conform art. 60(5) din Legea nr.50/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea
de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi
Nr.
crt.

Cod
ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1

MD

1334

(13) Codul
tipului
de document
Y

2

RU

1347

Y

208

(51) Indicii de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

Data
decăderii
din drepturi

G09F 19/00 (2018.01)
H04M 3/42 (2009.01)
H04W 4/06 (2009.01)
H04W 4/12 (2009.01)
H04W 4/14 (2009.01)
H04W 4/35 (2018.01)
F17C 1/02 (2006.01)
F17C 1/06 (2006.01)

s 2016 0104

2016.09.14

4/2019

2016.09.14

s 2018 0038

2016.08.12

6/2019

2016.08.12
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Date cu privire la divizarea cererilor de înregistrare
a obiectelor de proprietate industrială
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul de depozit al cererii divizate, numărul BOPI în care a fost publicată cererea neexaminată,
lista produselor şi serviciilor indicate în cererea divizată, data divizării,
datele referitoare la cererea divizată/divizionară
Nr.
crt.
1

OPI

Cerere de
înregistrare
a mărcii

(210)
Nr. de depozit
al cererii
divizate
045013

(441)
Nr.
BOPI
1/2020

(511) Clasele și lista produselor și serviciilor conform
CIPS,
indicate in cererea divizata
(511) NCL(11)
11 - instalații de încălzire;
reșouri de păstrat mâncarea
caldă; recuperatoare de
căldură; aparate de încălzire
cu combustibil solid, lichid
sau gazos; aprinzătoare;
instalații de răcire pentru
tutun; mașini de prăjit tutun;
aparate cu aer cald; aparate
electrice de încălzire; evaporatoare.
34 - tutun de rulat; brichete
pentru fumători; chibrituri;
tutun; țigarete electronice;
soluții lichide pentru utilizare
în țigări electronice; arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru tutun; țigarete;
capete de țigarete; filtre de
țigarete.

Data
divizării
2020.09.11

Datele referitoare la cererea
divizată/divizionară
Cererea divizată
(210) 045013
(220) 2019.10.16
(511) NCL (11)
34 - tutun de rulat; brichete
pentru fumători; chibrituri;
tutun; țigarete electronice;
soluții lichide pentru utilizare în
țigări electronice; arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru tutun; țigarete; capete de
țigarete; filtre de țigarete.
Cererea divizionară
(210) 046836
(220) 2019.10.16
(511) NCL (11)
11 - instalații de încălzire;
reșouri de păstrat mâncarea
caldă; recuperatoare de căldură; aparate de încălzire cu
combustibil solid, lichid sau
gazos; aprinzătoare; instalații
de răcire pentru tutun; mașini
de prăjit tutun; aparate cu aer
cald; aparate electrice de încălzire; evaporatoare.

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

(210)
Nr. de depozit

(220)
Data de depozit

Data retragerii

Motivele de retragere

Nr. BOPI

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
041074
042316
042391
042420
042554
043205
043314
043442
043452
043460
043827
043828
043829
043831
043836
043839

3
2017.08.28
2018.04.10
2018.04.27
2018.05.06
2018.05.22
2018.10.10
2018.11.02
2018.11.27
2018.11.28
2018.12.04
2019.02.20
2019.02.20
2019.02.20
2019.02.20
2019.02.21
2019.02.20

4
2020.10.28
2020.10.28
2020.10.26
2020.10.26
2020.10.26
2020.10.26
2020.10.26
2020.10.28
2020.10.28
2020.10.28
2020.10.28
2020.10.28
2020.10.28
2020.10.28
2020.10.28
2020.10.28

5
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 (4) a
art. 44 (4) a
art. 44 (4) a
art. 44 (4) a
art. 44 (4) a
art. 44 (4) a

6
10/2017
8/2018
7/2018
7/2018
8/2018
1/2019
1/2019
1/2019
1/2019
2/2019
5/2019
5/2019
5/2019
5/2019
4/2019
4/2019
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1
17
18
19
20

2
043848
043888
045388
046485

3
2019.02.26
2019.02.28
2020.01.10
2020.08.03

4
2020.10.26
2020.10.28
2020.10.05
2020.10.29

5
art. 44 (4) a
art. 44 (4) a
art. 44 (1)
art. 44 (1)

6
4/2019
4/2019
3/2020
10/2020

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
2015.10.23

(540)
Reproducerea mărcii

1

(210)
Nr.
de depozit
037775

2
3

043562
044784

2018.12.11
2019.08.28

POND
RED LINE

4

044946

2019.10.02

5
6

044979
044988

2019.10.09
2019.10.09

Praga de ciocolată
COLIBRI PANDISPAN
DE CIOCOLATĂ
CREMĂ DELICATĂ
DE CIOCOLATĂ CU
UNT CU ADAOS DE
CONIAC DECORAT
CU GLAZURĂ DE
CIOCOLATĂ
AMPER
chEmistry

7

045009

2019.10.15

SESLI

Nr.
crt.

CANTARI

(730)
Solicitant
cod ST.3 OMPI
BULGARI WINERY S.R.L.,
MD
ŢURCAN Rodica, MD
Khayrat Al-Manafa for General
Trade and Public Transport
Limited Liability company, BG
UNGUREANU Igori, MD

EMELIAN Vitalie, MD
CHEMISTRY TRADING
S.R.L., MD
CEPOI Victor, MD

Data expedierii deciziei de
respingere
2020.10.17

(441)
Nr. BOPI

2020.10.30
2020.10.17

2/2019
10/2019

2020.10.17

12/2019

2020.10.17
2020.10.17

12/2019
12/2019

2020.10.31

1/2020

11/2015

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
(210)
Nr.de depozit
3
009131

(540)
Denumirea mărcii

1
1

(111/116)
Nr. înregistrării
2
R 7707

4
TOYOTA SPORT

(181/186)
Data expirării valabilităţii
5
2020.02.07

2

R 7709

009168

ALISADE

2020.02.17

3

R 7763

009157

ÎN RITMUL TĂU

2020.02.11

4

R 7792

009179

FLOXAPEN

2020.02.23

5

R 8049

009161

GSK
GLAXOSMITHKLINE

2020.02.14

Nr.
crt.

210

(730)
Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN,
Japonia
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit
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1
6

2
R 8050

3
009172

4
MARLBORO
COUNTRY

5
2020.02.21

7

R 8050A

009172A

MARLBORO
COUNTRY

2020.02.21

8

R 8331

009136

TEMPO

2020.02.09

9

19142

024488

ROTAVIT CALCIUM

2018.10.31

10

20624

026724

ЭКИПАЖ

2020.02.09

11

20647

026790

TRIO PLUS

2020.02.24

12

20677

026678

POPULARĂ

2020.02.08

13

20678

026679

Populară

2020.02.08

14

20679

026721

2020.02.09

15

20688

026767

СЛУЖБА
БЫТОВОГО
СЕРВИСА
"МУЖ НА ЧАС"
ТИРОЙЛ
TIROIL

16

20689

026711

MANCHESTER

2020.02.05

17

20701

026712

Ice dog

2020.02.05

18

20725

026693

СТИЛЬНОЕ РАДИО

2020.02.05

19

20726

026732

SBrake

2020.02.09

20

20727

026742

KONDE

2020.02.11

21

20752

026558

OGILVY & MATHER

2020.02.03

22

20753

026677

Plastregal

2020.02.09

23

20756

026714

FRESH LINE

2020.02.05

24

20761

026718

FREECOLD
ФРИКОЛД

2020.02.10

25

20762

026719

BOROVIS
БОРОВИС

2020.02.10

26

20763

026733

FBS5

2020.02.09

2020.02.19

6
PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US
9711 Farrar Court, Richmond, VA 23236, Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
World Medicine Limited, reprezentanţă, MD
Bd. Decebal nr. 139,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
DUMITRAŞCU Ivan, MD
Str. Tineretului nr. 22,
MD-5900, Făleşti, Republica Moldova
Sun Communications S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Şos. Hînceşti nr. 38, bloc B,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica
Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica
Moldova
BOICO Anatolie, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 2/1, ap. 70,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
TIROIL S.R.L., MD
Str. Şevcenco nr. 81/11, MD-3300,
Tiraspol, TDS Nistrului, Republica Moldova
INTERNATIONAL BEVERAGE BUSINESS
LIMITED, GB
REGENT HOUSE, 316 BEULAH HILL LONDON SE19 3HF, REGATUL UNIT
BERKLEE CAPITAL S.A., NL
Museum Geelvinck Business Center,
Keizersgracht 633, 1017 DS Amsterdam,
Olanda
RADIO-RBS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 7/3, ap. 15,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo s
ogranichennoy otvetstvennostyou "FENOX",
BY
Partizansky avenue 95, k. 57, 220026 Minsk,
Belarus
Qingdao Kangda Food Co., Ltd, CN
No. 1, Hainan Road Economic and Technology Development Zone, Jiaonan City, Qingdao,
Shandong Province, China
WPP Luxembourg Gamma Sarl, LU
6 Rue Heine, L-1720, Luxembourg
PLASTREGAL S.R.L., MD
Str. Ialoveni nr. 5/2,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
MOMAT Oleg, MD
Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo s
ogranichennoy otvetstvennostyou "FENOX",
BY
Partizansky avenue 95, k. 57, 220026 Minsk,
Belarus

211

MD - BOPI 11/2020
1
27

2
20766

3
026788

4
Lulu Accessories

5
2020.02.23

28

20768

026843

Don Raţion

2020.02.26

29

20800

026717

roof art

2020.02.09

30

20819

026609

TUBERTAM
ТУБЕРТАМ

2020.02.05

31

20820

026628

ROTAKINASE
РОТАКИНАЗА

2020.02.05

32

20821

026631

ROSERGOL
РОСЕРГОЛ

2020.02.05

33

20822

026632

ROPROSTAN
РОПРОСТАН

2020.02.05

34

20824

026669

2020.02.05

35

20825

026670

36

20826

026671

37

20827

026762

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ –
ВОЗМОЖНО!
MAKING
IMPROVEMENTS IN
PEOPLE’S LIFE
POSSIBLE
A FACE VIAŢA OAMENILOR MAI BUNĂ
- ESTE POSIBIL!
INERSAN

38

20841

026664

BROMUNIL
БРОМУНИЛ

2020.02.05

39

20842

026666

BINARMON
БИНАРМОН

2020.02.05

40

20845

026615

TAUROLITE
ТАУРОЛИТ

2020.02.05

41

20848

026634

RONESIL
РОНЕСИЛ

2020.02.05

42

20850

026638

ROFAZOL
РОФАЗОЛ

2020.02.05

43

20851

026639

ROFAXEN
РОФАКСЕН

2020.02.05

44

20852

026640

ROCLAVIN
РОКЛАВИН

2020.02.05

45

20853

026641

ROCISEPTIN
РОЦИСЕПТИН

2020.02.05

46

20854

026642

ROCILANEM
РОЦИЛАНЕМ

2020.02.05

47

20856

026646

REPRETIN
РЕПРЕТИН

2020.02.05

48

20857

026647

REPLONEM
РЕПЛОНЕМ

2020.02.05

49

20858

026648

POTALFEN
ПОТАЛФЕН

2020.02.05
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2020.02.05
2020.02.11

6
ELRADA-LUX S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Miron Costin nr. 18/1, ap. 7,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
BÎRCĂ Vitalie, MD
Bd. Renaşterii nr. 27, ap. 43,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
CONLUXART S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alba-Iulia nr. 184, bloc 2, ap. 32,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
ACTIAL Farmaceutica Lda., PT
Praca Severiano Ferraz, 258 Funchal
(Madeira), 9000-082, Portugalia
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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1
50

2
20859

3
026649

4
NOXICAR
НОКСИКАР

5
2020.02.05

51

20860

026809

Chris Kraft Care

2020.02.22

52

20866

026612

TORALVIRIN
ТОРАЛВИРИН

2020.02.05

53

20867

026613

TOCLACIN
ТОКЛАЦИН

2020.02.05

54

20868

026616

TANOSALIC
ТАНОСАЛИК

2020.02.05

55

20869

026618

SINONTIL
СИНОНТИЛ

2020.02.05

56

20877

026627

ROTALEPTIN
РОТАЛЕПТИН

2020.02.05

57

20878

026643

RIZOXAN
РИЗОКСАН

2020.02.05

58

20883

026655

KEMEROL
КЕМЕРОЛ

2020.02.05

59

20885

026658

DIPROLON
ДИПРОЛОН

2020.02.05

60

20886

026659

DIPRODERMA
ДИПРОДЕРМА

2020.02.05

61

20890

026754

PIF-PAF
ПИФ-ПАФ

2020.02.11

62

20907

026763

OPULENT

2020.02.12

63

20908

026764

ОПУЛЕНТ

2020.02.12

64

20913

026810

PRO CHEF
ПРО ШЕФ

2020.02.24

65

20914

026818

DENTO-MAX

2020.02.18

66

20958

026524

GAMP

2020.02.02

67

20961

026672

Armadillo

2020.02.09

68

20962

026673

СТ САНТЕХПРОМ

2020.02.09

69

20963

026674

FUARO

2020.02.09

70

20964

026675

ВМ
ВОЛМЕТ

2020.02.09

71

20965

026676

СЗМ
СТРОММАШИНА

2020.02.09

72

20966

026683

class

2020.02.09

6
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
SODIC S.A. (Societe anonime), CH
Immeuble. Continental, Case postale 108,
CH-3963, Crans-Montana 2, Elveţia
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
ZOLOTARIOV Andrei, MD
Str. Bulgară nr. 136, ap. 16,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, Germania
BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, Germania
TIAXIM GRUP S.R.L., MD
Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
GLOBAL CONQUISTADORS S.A., PA
Cuba Avenue N36-36, PO Box 0816-06748,
Panama 5, Panama
ZORILE S.A., MD
Calea Ieşilor nr. 8,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
VITASBENEFIC S.R.L., MD
Str. Livezilor nr. 1,
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
VITASBENEFIC S.R.L., MD
Str. Livezilor nr. 1,
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
VITASBENEFIC S.R.L., MD
Str. Livezilor nr. 1,
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
VITASBENEFIC S.R.L., MD
Str. Livezilor nr. 1,
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
VITASBENEFIC S.R.L., MD
Str. Livezilor nr. 1,
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
VITASBENEFIC S.R.L., MD
Str. Livezilor nr. 1,
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
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1
73

2
20969

3
026780

4
NEXUS ONE

5
2020.02.16

74

20992

026690

CONTRACEPTIN

2020.02.04

75

21001

026760

FINIŢA

2020.02.16

76

21012

026680

ALLLADY

2020.02.08

77

21023

026540

BETONIX PRO

2020.02.01

78

21024

026684

GRAND
SECRET

2020.02.09

79

21025

026715

EUROPEAN CLINICS

2020.02.08

80

21031

026735

ILUMERNA

2020.02.09

81

21033

026846

DAEWOO

2020.02.26

82

21038

026837

CARTIER

2020.02.24

83

21049

026785

КАМЧА

2020.02.23

84

21081

026728

fantasy
Deluxe

2020.02.09

85

21082

026729

fantasy
Home

2020.02.09

86

21083

026731

2020.02.09

87

21087

026694

Chiquita
JUST FRUIT
IN A BOTTLE™
NOTHING ELSE
ADDED
RADIO STIL

88

21125

026720

POCKETCLOUD

2020.02.08

89

21130

026688

2020.02.04

90

21131

026749

FUNDAŢIE DE CARITATE
SFÂNTUL GHEORGHE
PROCONTACT

91

21149

026863

JAMILA

2020.02.18

92

21162

026791

TRIO

2020.02.24
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6
Google LLC, a Limited Liability Company
organized under laws of State of Delaware, US
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, Statele Unite ale Americii
JSC "NIZHPHARM", RU
Salganskaya str., 7, GSP-459, Nizhny
Novgorod, 603950, Federaţia Rusă
SUPRATEN S.A., MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
CUDREAVŢEV Pavel, MD
Calea Ieşilor nr. 19, ap. 36,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
ŞTÎRBU Cristina, MD
Calea Ieşilor nr. 19, ap. 36,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
BETONIX-PRO S.R.L., MD
Str. Plopilor nr. 49, MD-2055,
Vatra, Chişinău, Republica Moldova
VITASBENEFIC S.R.L., MD
Str. Livezilor nr. 1,
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
DONICI Dorina, MD
Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 30, ap. 74,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
PCT Therapeutics, Inc. (Delaware Corporation), US
100 Corporate Court, South Plainfield, New
Jersey 07080, Statele Unite ale Americii
Daewoo International Corporation, KR
84-11, Namdaemunno 5(o)-ga, Jung-gu, Seoul, Republica Coreea
CEBOTARESCU Dumitru, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ALIOHIN Oleg, MD
Bd. Renaşterii nr. 16, ap. 35,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd
floor, Flat/Office 301, 1070, Nicosia, Cipru
DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd
floor, Flat/Office 301, 1070, Nicosia, Cipru
Chiquita Brands L.L.C., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Delaware,
US
250 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202,
Statele Unite ale Americii
RADIO-RBS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 7/3, ap. 15,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Dell Inc., US
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,
Statele Unite ale Americii
DIACONU Sergiu, MD
Str. Independenţei nr. 7, bloc 2, ap.18,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
SETROCONS GRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Ştefan-Vodă nr. 98, MD-2055,
Vatra, Chişinău, Republica Moldova
KARAMO Jamal, MD
Str. Trandafirilor nr. 15, ap. 40,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Sun Communications S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Şos. Hînceşti nr. 38, bloc B,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
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1
93

2
21251

3
026716

4
FREE FISHERIES

5
2020.02.08

94

21281

026807

TOTALSTONE

2020.02.26

95

21384

026816

Konfeterra

2020.02.23

96

21392

026796

РАДИО АЛЛА

2020.02.24

97

21487

026770

SPAREX
SĂLCUŢA

2020.02.22

98

21681

026600

G2

2020.02.03

99

21682

026811

MICAMIC

2020.02.22

100

21784

026745

MERIDIAN

2020.02.16

101

21787

026554

ANTIGRYPINOL

2020.02.02

102

21788

026743

GASTRAPID

2020.02.11

103

21834

026657

ERMETIN
ЭРМЕТИН

2020.02.05

104

21863

026779

CERTIFICAT
ECO

2020.02.17

105

21968

026602

Polcar

2020.02.03

106

21988

026608

VINACTIL
ВИНАКТИЛ

2020.02.05

107

21989

026610

TRONAZOL
ТРОНАЗОЛ

2020.02.05

108

21990

026614

TILTOFF
ТИЛТОФФ

2020.02.05

109

21993

026660

DIMEPRIL
ДИМЕПРИЛ

2020.02.05

110

22011

026783

Naturoil

2020.02.17

111

22046

026792

atmosfera
Tehnologiile Naturii

2020.02.25

112

22224

026682

IN VOR TEX

2020.02.03

113

22511

026766

СТАУТ

2020.02.19

6
BORDENIUC Igor, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 99,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
DOCORIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 11/5,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
URUGULA S.R.L., firmă comercială de producţie, MD
Str. Hristo Botev nr. 29,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
RADIO TOP S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 21, secţia 3,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica
Moldova
WPP Luxembourg Gamma Sarl, LU
6, Rue Heine L-1720, Luxembourg
COJOCARU Anatolie, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 19, bloc 1, ap. 177,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica
Moldova
Natur Produkt International ZAO, RU
23 Krepostnaya UL., Vyborg, Vyborgskiy District, Leningradskaya Oblast, 188800, Federaţia Rusă
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o., PL
Ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa,
Polonia
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
CERTIFICAT-ECO S.R.L., societate comercială, MD
Str. 9 Mai nr. 18, MD-3733,
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova
PPH Polcar, PL
Ul. Wejnerta 19, 02-619, Warszawa, Polonia
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
BIO COMPONJ RAPS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Jukovski nr. 79, MD-4706,
Lipcani, Briceni, Republica Moldova
TIMOFTI Vladimir, MD
Bd. Moscova nr. 9, ap. 77,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
DWT Deutsche Wassertechnologien GmbH,
DE
Hansaallee 162, 60320 Frankfurt, Germania
GORELOV Vladislav, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 47, ap. 17,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în aprilie 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.

(111/116)
Nr. înregistrării

(210) Nr. de
depozit

(540)
Denumirea mărcii

1

2
2R 74

3
000300

4
PLAYMATE

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2021.04.11

2R 159

000385

BVD®

2021.04.19

2R 392

001967

MECAGRO

2021.04.19

2R 393

001966

MECAGRO

2021.04.19

R 7362

010215

2021.04.26

R 8389
R 8554
R 8559
R 8561

010195
010158
010160
010162

ЧАСОВОЙ
БУТИК
VIP
m
m
HUGGIES

2021.04.17
2021.04.02
2021.04.02
2021.04.03

R 8579
R 8581
R 8582
R 8586
R 8587

010154
010156
010163
010178
010181

m
m
Mars
Tenaris
RC

2021.04.02
2021.04.02
2021.04.04
2021.04.12
2021.04.13

R 8588

010210

JOZEFINA

2021.04.24

R 8621

010146

2021.04.02

R 8635

010206

COM
info
www.suntv.com

2021.04.20

R 8643

010220

Marcă figurativă

2021.04.09

R 8681

010201

Four Seasons

2021.04.09

R 8687

010227

INFOINVENT

2021.04.19

R 8690
R 8844
R 8867

010151
010200
010204

COLGATE SENSITIVE
SERGIO
SOUTHERN COMFORT

2021.04.17
2021.04.04
2021.04.12

R 8868
R 8869
R 8870
R 8871
R 8872
R 8873
R 9153
R 9222
R 9544

010173
010174
010175
010176
010183
010184
010211
010212
010312

2021.04.02
2021.04.18
2021.04.02
2021.04.02
2021.04.10
2021.04.10
2021.04.17
2021.04.26
2021.04.04

R 9666

010283

Marcă tridimensională
Marcă tridimensională
Marcă tridimensională
Marcă tridimensională
Marcă figurativă
Marcă figurativă
Marcă figurativă
ASHTON
CRÎŞMA
DE VIN
Haier

22236

028948

Diolsem

2021.04.06

22255
22256
22261

028925
028926
028956

БиТекс
®
bT BiTEX

2021.04.01
2021.04.01
2021.04.04

22297
22298

028999
029021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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DOKTOR

A'BELLE
RONSON
RAKURS

2021.04.06

2021.04.07
2021.04.08

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., US
THE B.V.D LICENSING CORPORATION, US
MECAGRO, Institut de Tehnică
Agricolă, întreprindere de stat, MD
MECAGRO, Institut de Tehnică
Agricolă, întreprindere de stat, MD
GODINA INTERNATIONAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
PLEŞCA Valeriu, MD
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE
INC., US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
MARS, INCORPORATED, US
Tenaris Connections B.V., NL
Radiocomunicaţii, întreprindere de
stat, MD
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Poliproject Exhibitions S.R.L., MD
SUN COMMUNICATIONS S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip
închis, fabrică de vinuri şi coniacuri
din Tiraspol, MD
DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, MD
Colgate-Palmolive Company, US
BABII Sergiu, MD
Sazerac Brands, LLC, a Delaware
limited liability company, US
IMPERIAL VIN S.A., MD
IMPERIAL VIN S.A., MD
IMPERIAL VIN S.A., MD
IMPERIAL VIN S.A., MD
MICROSOFT CORPORATION, US
MICROSOFT CORPORATION, US
MICROSOFT CORPORATION, US
Holt's Company, US
PANUŞ Grigore, MD
Qingdao Haier Investment
Development Co., Ltd., CN
DIOLSEM S.R.L., societate comercială, MD
BITEX S.R.L., MD
BITEX S.R.L., MD
MARIGOLD S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Austria Tabak GmbH, AT
ROITMAN Irina, MD

MD - BOPI 11/2020
1
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

2
22310

3
029017

22329
22339

028986
029112

4
ЦИНКТЕРАЛ
ZINCTERAL
ANDROLINA
toman

22358
22359
22360

029002
029003
029104

MAGIC NUMBERS
MAGIC ZONE
Natalia Travel

22361

029105

22362

5
2021.04.07
2021.04.04
2021.04.20

6
TEVA Operations Poland Sp.z o.o.,
PL
ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD
REZUAN S.R.L., MD

2021.04.06
2021.04.06
2021.04.18

Orange Brand Services Limited, GB
Orange Brand Services Limited, GB
IANGURSKAIA Natalia, MD

confecţii pentru copii

Tour operator

2021.04.13

URSU Constantin, MD

029127

PRIMA
efect
bebelux

2021.04.20

22379
22380
22406

029027
029031
029109

CASE IH AGRICULTURE
БДМ-Агро
VINCARE

2021.04.12
2021.04.12
2021.04.13

22407
22421

029116
029043

STROSTEO
GME

2021.04.18
2021.04.12

BEBELUX S.R.L., societate comercială, MD
AGRO-LIUCCA S.R.L., MD
AGRO-LIUCCA S.R.L., MD
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY
CO., LTD., JP
Amgen Inc., US
MANTEA Alexandru, MD

GENERAL MUSIC ENTERTAINMENT

22423
22424
22433
22438

028968
028969
028966
029150

cichlid
Çikoby
Mackays
CHEVROLET SPIN

2021.04.01
2021.04.01
2021.04.01
2021.04.26

22444
22458
22487
22488
22489
22501
22502
22503

029028
029030
028976
028981
028982
028973
028974
028978

Great Plains
capello
Buddy Dog
КАЛЕТРА
KALETRA
ПРОСТАТИЛЕН
PROSTATILEN
Achilles

2021.04.12
2021.04.12
2021.04.06
2021.04.04
2021.04.04
2021.04.01
2021.04.01
2021.04.04

22504

028991

CHORD

2021.04.05

22505

028993

Gynoflazol

2021.04.05

22506

028994

Momecon

2021.04.05

22507

028995

Ceftinex

2021.04.05

22508

028997

Tropamide

2021.04.05

22509

029115

MONTECO

2021.04.18

22542

029018

2021.04.07

22543
22571

029143
028998

22572

029106

22573

029139

22599

029034

КУПРЕНИЛ
CUPRENIL
FEODORA
TRUE AMERICAN
FLAVOR
SINCE 1954
PLAYMATE OF THE
MONTH
BOND STREET ORIGINAL SELECTION
GOODRIDE GR

22604

029004

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

SHINE

RED&WHITE INTERNATI-

2021.04.26
2021.04.07
2021.04.13
2021.04.22
2021.04.11
2021.04.06

ONAL SUPERSLIMS

78

22605

029016
029122

MARY KAY
BOTANICAL EFFECTS
eco

22606

22607
22630

2021.04.07
2021.04.19

029131
028989

Marcă figurativă
PRIOR

2021.04.21
2021.04.05

79
80
81

DUMBRAVA Georgeta, MD
DUMBRAVA Georgeta, MD
DUMBRAVA Georgeta, MD
GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and
existing under the laws of the State
of Delaware, US
AGRO-LIUCCA S.R.L., MD
AGRO-LIUCCA S.R.L., MD
VARTIC Angela, MD
Abb Vie Inc., US
Abb Vie Inc., US
Joint Stock Company "Lekhim", UA
Joint Stock Company "Lekhim", UA
PT. Multistrada Arah Sarana, TBK,
ID
Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.,
TR
BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.,
TR
BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.,
TR
BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.,
TR
SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
TEVA Operations Poland Sp.z o.o.,
PL
BÎNZARU Feodora, MD
Japan Tobacco Inc., JP
Playboy Enterprises International,
Inc., US
PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.,
CH
PEISAJ ART S.R.L., societate comercială, MD
PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.,
CH
Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and
existing under the laws of the State
of Delaware, US
Starbucks Corporation, US
SPATARI Alexandr, MD
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1
82
83
84
85
86

2
22631
22632
22633

3
029007
029022
029039

4
SOLOVIOFF
FLEUR DE LIS
MEDUSA

5
2021.04.06
2021.04.08
2021.04.12

22634

029085

2021.04.21

22635

029110

TEA
Univers
OREO

2021.04.14

Chocolate Flavoured Sandwich
Biscuits

22636

029132

PROTEFLAZIDUM

2021.04.21

22637

029133

ПРОТЕФЛАЗИД

2021.04.21

22638

029134

IMMUNOFLAZIDUM

2021.04.21

22639
22650
22659

029140
029148
029113

2021.04.26
2021.04.26
2021.04.15

22660
22661

029125
029152

22686

029135

nE
TIPSON
MARY KAY
PANTHENOL-PRO
COMPLEX
Chocolate travel
DENTISSIN
ДЕНТИССИН
ИММУНОФЛАЗИД

22695
22707

029165
028947

STAR KEBAB
STOP

22718
22785
22791

029141
029114
028992

freccia
Ciao Cacao
Losiram

2021.04.26
2021.04.18
2021.04.05

22809

029001

АЛТЕЙКА

2021.04.06

22951

029103

EB ENERGBANK

2021.04.14

22990
23000

029167
029123

TRELLIS
ecologic

2021.04.29
2021.04.19

23004

028928

MC
EUROCLASS
PLUS

2021.04.04

87

88

89
90
91
92
93
94

97
98
99
100
101
102
103

LEMEŞCHINA Irina, MD
FARMAPRIM S.R.L., MD

2021.04.21

Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu "Naucinoproizvodstvennaia compania
"ECOFARM"", UA
CEBOTARESCU Dumitru, MD
DIOLSEM S.R.L., societate comercială, MD
SÎRBU Vitalie, MD
TRANGA Andrei, MD
BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.,
TR
Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo tipa
"Galicifarm", UA
ENERGBANK S.A., bancă comercială, MD
Vertiv IT Systems, Inc., US
GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and
existing under the laws of the State
of Delaware, US
MORAR CONST S.R.L., societate
comercială, MD

2021.04.28
2021.04.06

Diolsem

104

105

106
107
108

Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu "Naucinoproizvodstvennaia compania
"ECOFARM"", UA
Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu "Naucinoproizvodstvennaia compania
"ECOFARM"", UA
Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu "Naucinoproizvodstvennaia compania
"ECOFARM"", UA
SÎRBU Vitalie, MD
TRIBOI Vlad, MD
Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US

2021.04.20
2021.04.29

95
96

6
SOLOVIOV Evghenii, MD
NESTEROV Andrei, MD
STALMA-LUX S.R.L., societate
comercială, MD
Universul Ceaiului S.R.L., societate
comercială, MD
Intercontinental Great Brands LLC,
US

30 kg
Amestec uscat pe bază de ipsos
PROFESIONAL

23033
23037

029038
029042

23040

029156

23047

028972

ZLATOCVAS
KUMANIOK
КУМАНЁК
A
aGreGat
БЕЛОЧКА

2021.04.12
2021.04.12

STRĂJESCU Diana, MD
BODRUG Gheorghe, MD

2021.04.29

AGREGAT, societate pe acţiuni de
tip închis, întreprindere mixtă, MD
RUSINVEST, OOO, RU

2021.04.01

PRODUCED AND BOTTLED IN
RUSSIA

109

Я ПРИШЛА!
LIMITED EDITION

110

23072

029005

23084

029044

113

218

FINLANDIA

2021.04.06

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

2021.04.12

Brown-Forman Finland Ltd., a company duly organized and existing
under the Laws of Finland, FI
PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.,
CH
Teva Czech Industries s.r.o., CZ

VODKA OF FINLAND

111
112

ВОДКА
RICH
RED&WHITE INTERNATIONAL SUPERSLIMS

23101

028987

23141

029006

UNIQUE TOBACCO
ZONE
STOPANGIN

2021.04.04
2021.04.06
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1
114
115
116
117
118
119
120
121

2
23158
23165

3
029130
028979

4
Dr. SEMINŢĂ
Silverstone

5
2021.04.26
2021.04.04

23166

029126

2021.04.22

23205

029111

2021.04.14

Brooksburnett Investments Ltd, CY

23207

029144

maicom
m
CHIPSY
KING
cumpara.md

6
TIRAMISA S.R.L., MD
NATVEX-COM S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MAICAN-COM S.R.L., MD

2021.04.26

23208

028988

SLIDING-LID PACK

2021.04.04

23210
23241

029162
029117

WIXO
FARM MEAT

2021.04.29
2021.04.21

23265

028971

LUSTAR

2021.04.01

23323

029102

2021.04.13

23384

029033

DACĂ NU NOI, ATUNCI
CINE?
yssy

EMOTION TRADING S.R.L., întreprindere mixtă, MD
PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.,
CH
CREŢU Ghenadie, MD
TENROX INTERNATIONAL CORP.,
PA
LEKO INTERNATIONAL COM
S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD

2021.04.11

23437

028958

STIP

2021.04.07

23488
23502

029041
029009

LEVONI
Primtex
ULTRA

2021.04.12
2021.04.08

GROUP

122
123
124
125
126
127

TEHNOENGINEERING GRUP
S.R.L., societate comercială, MD
STIP S.R.L., firmă comercială de
producţie, MD
LEVONI S.P.A., IT
UNIXONE S.R.L., MD

UNIXONE
NV

UV

128
129
130
131

23649
23820

029107
029019

PREMIERE
THEO

2021.04.13
2021.04.07

23853

029091

Moldova

2021.04.20

23862
24060

029008
029138

SOLO
SONIC

2021.04.06
2021.04.21

24071
24328

029014
029010

SELECT GOLD
Berea proaspătă –
o plăcere!

2021.04.06
2021.04.08

24329

029011

Berea proaspătă e mai
gustoasă.

2021.04.08

24722

028927

VENISA
ВЕНИСА

2021.04.04

MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, DE
Amoun Pharmaceutical Industries
Co. S.A.E., EG
Agenţia Turismului a Republicii Moldova, MD
SOLOVIOV Evghenii, MD
GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and
existing under the laws of the State
of Delaware, US
MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, DE
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere mixtă, MD
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere mixtă, MD
VENISA-AUR-M S.R.L., MD

25156
27064

029147
029025

ROYAL ELIXIR
PIROTERM

2021.04.26
2021.04.11

IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK
PIROTERM-SERVICE S.R.L., MD

132
133
134
135
136
137
138
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FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr. crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

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

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1

f 2019 0051

2019.07.30

2020.10.23

9/2019

2

f 2019 0058

2019.08.14

59 (2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21,
24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 40,
45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85,
89, 90, 91)
11

2020.10.19

10/2019

MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
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(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
SAVERGLASS, FR
3 rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, Franţa
CEBOTARESCU Dumitru, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
FRIPTU Ion, MD
Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 20, MD-2021,
Chişinău, Republica Moldova
POIANA CODRILOR S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
MD-6829, Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova
TESAND S.R.L, MD
Str. Alba-Iulia nr. 184/4 ap. 32, MD-2071, Chişinău,
Republica Moldova

(11) Nr.
certificatului
787

(21) Nr.
de depozit

(22) Data de
depozit

f 2005 0017

2005.02.07

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
2020.02.07

1315

f 2010 0020

2010.02.24

2020.02.24

1644

f 2015 0003

2015.02.03

2020.02.03

1645

f 2015 0004

2015.02.06

2020.02.06

1680

f 2015 0009

2015.02.27

2020.02.27
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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 desen
și modele industriale, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)
în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

1

(11)
Nr. înregistrării

(15)
Data
înregistrării

DM/202727

(23)(30)
Prioritate
2019.07.17

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

Volodymyr
Mykolaiovych
Maslenkov, UA

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

Butelie / Bottle /
Bouteille

(51) Clase

(28)
Nr. de desene
şi modele industriale

Nr. IDB

09-01

1

38/2019

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul și data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate
Nr.
crt.
1

2

OPI

Mărci

Cerere
de înregistrare
a mărcii

Nr.
depozit

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

026188
026189
026190
026191

20536
20537
20538
20539

2/2010
1/2011

026419

20540

3/2010
1/2011

026192

20544

2/2010
1/2011

040686

-

7/2017

Date iniţiale

Date rectificate

(730)
Str. Botanica Veche nr. 15,
MD-2062, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Str. Trandafirilor nr. 31,
bloc 2,
ap. 4, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova

(511) NCL(11-2017)
35 servicii de vînzare
cu amănuntul, servicii de
comerţ cu amănuntul on-line
şi servicii de comandă prin
poştă, toate în domeniul
îmbrăcămintei, inclusiv lenjerie şi îmbrăcăminte intimă,
articole din piele, accesorii
de modă, bijuterii, încălţăminte, produse cosmetice,
produse de îngrijire personală, ochelari, articole de
voiaj şi produse pentru casă.

(511) NCL(11-2017)
35 - servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de comerţ
cu amănuntul on-line şi servicii de comandă prin poştă,
toate în domeniul îmbrăcămintei, inclusiv lenjeriei şi
îmbrăcămintei intime, articolelor din piele, accesoriilor de
modă, bijuteriilor, încălţămintei, produselor cosmetice,
produselor de îngrijire personală, ochelarilor, articolelor de
voiaj şi produselor pentru casă.
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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 octombrie 2020, în privinţa cărora
procedura a fost finalizată
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,
numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

3
MONCLER
S.P.A., IT

4
2020.07.14
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

5
2020.10.07

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2020.05.15.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

MONCLER
S.P.A., IT

2020.07.14
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.10.07

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2020.05.19.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

ViaSat, Inc., US

2019.07.18
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.10.07

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.05.17.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

TOLSA, S.A.,
ES

2020.06.11
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.10.07

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.02.04 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 31.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

CIUMAC
Nicolae, MD

2020.07.09
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.10.07

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.03.11 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere
din clasa 36. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra elementelor verbale „i” şi

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie
Solicitant /
Titular
2
Marcă
internaţională

1
1

IR 1448305
2017.10.18

2

MONCLER S.P.A.,
IT
Marcă
internaţională

IR 1450763
2017.10.18

3

MONCLER S.P.A.,
IT
Marcă
internaţională
VIASAT
IR 1354015
2017.04.19
ViaSat, Inc., US
Marcă
internaţională

4

IR 1424138
2018.05.07
TOLSA, S.A., ES
5

Marcă naţională

043838
2019.02.20
CIUMAC Nicolae,

224

MD - BOPI 11/2020
MD

6

Marcă naţională

EVENIMENTE
NRG S.R.L., MD

2020.06.29
împotriva
deciziei de
înregistrare a
mărcii cu
excluderea de la
protecţie
exclusivă a
elementului
verbal

2020.10.07

GSS SECURITATE
S.R.L., MD

2020.06.02
împotriva
deciziei de
înregistrare a
mărcii cu
excluderea de la
protecţie
exclusivă a
elementelor
verbale

2020.10.07

BABYLISS
SARL, FR

2020.03.22
împotriva
înregistrării
mărcii

2020.10.08

Victoria's Secret
Stores
Brand
Management,
Inc., US

2020.06.22
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.10.08

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.05.19 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 03.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

MAZZA
GRAZIANO, IT

2020.07.21
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.10.08

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.05.22 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 03, 09, 14,
16, 18, 24, 25, 28, 33, 35, 43. Dreptul
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor
verbale „mille 885", „Montegranaro", cu
excepţia executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

044766
2019.08.30

7

EVENIMENTE
NRG S.R.L., MD
Marcă naţională

044041
2019.04.01
GSS SECURITATE
S.R.L., MD
8

Marcă naţională

043695
2019.01.21

9

SENTAU S.R.L.,
MD
Marcă
internaţională

IR 1445113
2018.12.12

10

Victoria's Secret
Stores
Brand
Management, Inc.,
US
Marcă
internaţională

IR 1450506
2018.07.25
MAZZA
GRAZIANO, IT

„Asigurari”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.06.13 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
serviciile „divertisment; activităţi sportive şi
culturale” din clasa 41.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2020.02.12.
3. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul
urmează să achite taxa pentru înregistrarea
şi eliberarea certificatului de înregistrare a
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie
juridică în domeniul protecţiei obiectelor
proprietăţii intelectuale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 774 din
1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.02.06 şi se
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr.
depozit 043695 din 2019.01.21, pe numele
solicitantului SENTAU S.R.L., MD.
3. Se transmite dosarul în arhivă.
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IX
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra cererii de înregistrare a mărcii
cu nr. depozitului 046335, depuse pe numele
solicitantului VINTAGE AVENUE S.R.L.
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Strășeni (sediul Central) nr. 2i-17/2020 din 15.10.2020,
prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Vintage Avenue S.R.L., IDNO
1003600026620:
- se aplică sechestru asupra cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozitului 046335 din
15.07.2020, depuse pe numele solicitantului VINTAGE AVENUE S.R.L., IDNO 1003600026620,
Str. Ştefan cel Mare nr. 29, MD-3711, Bucovăț, Strășeni, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al cererii de înregistrare a mărcii sus-menționate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI, înregistrate pe numele
titularului MOLDOVAHIDROMAŞ S.A.
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Central nr. 2i-516/2020 din 23.10.2020,
prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului MODOVAHIDROMAŞ S.A., c/f
1002600041077:
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 2R 475 din 20.04.1994, nr. 2R 2883 din 22.12.1994,
nr. R 10483 din 23.05.2003, înregistrate pe numele titularului MOLDOVAHIDROMAŞ S.A., c/f
1002600041077, Str. Meşterul Manole nr. 7, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcilor nr. 2R 475 din 20.04.1994, nr. 2R 2883 din 22.12.1994, nr. R 10483 din 23.05.2003,
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la menținerea interdicției
asupra OPI, înregistrate pe numele
titularului TODICA Vadim
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Grigore Stoian nr. 176-8949/2020 din
26.10.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2-15621/20 din 12.10.2020 emis de
Judecătoria Chişinău, sediul Central prin care s-a dispus aplicarea interdicției de înstrăinare asupra
obiectelor/drepturilor de proprietate intelectuală deţinute de debitorul TODICA Vadim, IDNP
0972908252280:
- se menţine interdicția asupra cererilor de înregistrare a mărcilor nr. depozit 045383 din
10.01.2020, nr. depozit 044951 din 04.10.2019, mărcilor nr. R 20274 din 24.09.2009, nr. 21926 din
29.11.2010, nr. 25534 din 06.12.2012, nr. 27350 din 20.06.2014, nr. 26750 din 20.06.2014, nr. 26747
din 04.06.2014, nr. 26751 din 20.06.2014, nr. 28221 din 17.09.2014, nr. 28732 din 03.07.2015,
nr. 29451 din 20.01.2016, nr. 29467 din 20.01.2016, nr. 32609 din 05.06.2018, nr. 32610 din
05.06.2018, nr. 32611 din 05.06.2018, nr. 33920 din 05.10.2019 şi mărcii internaționale IR 1513156
din 02.10.2019, depuse spre înregistrare/înregistrate pe numele solicitantului/titularului TODICA
Vadim, IDNP 0972908252280, aplicată conform Ordinului Directorului general al AGEPI nr. 47 din
18.03.2020, în temeiul Încheierii executorului judecătoresc Boțan George nr. 065-566/19 din
02.03.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2-2901/17 (2a-1354/19) din 05.12.2018 și
03.07.2019 emis de Judecătoria Chişinău, sediul Central în baza deciziei Curții de Apel Chișinău.
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. 2R 6645, înregistrate pe numele
MOLDOVA-ASTROVAZ S.A., companie de asigurări
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 30.10.2020 (dosar nr. 2i533/20), prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului C.A. MOLDOVAASTROVAZ S.A., IDNO 103600005344:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 2R 6645 din 01.09.1997, înregistrate pe numele
titularului MOLDOVA-ASTROVAZ S.A., companie de asigurări, IDNO 103600005344;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii sus-menționate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra mărcii nr. R 10161,
înregistrate pe numele OPTIMUS-PLUS S.R.L.
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 25.09.2020 (dosar nr. 2i410/2020), prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului O.P.T.I.M.U.S.PLUS S.R.L., IDNO 1002600018040:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 10161 din 21.08.2002, înregistrate pe numele
titularului O.P.T.I.M.U.S.-PLUS S.R.L., IDNO 1002600018040, Chișinău, str. Vasile Alecsandri 107/A,
MD-2012;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii sus-menționate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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X
Monitor

Î

n prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al
AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

I

n this Section are published acts issued by the President, Parliament and Government of the Republic
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General
of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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Clasiﬁcarea internaţională a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor (CIPS), ediţia a 11-a, versiunea 2021*
Produse
1.

Produse chimice pentru utilizare în industrie, ştiinţe, fotograﬁe, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artiﬁciale în stare brută, materiale plastice în stare brută; compoziţii extinctoare și
de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; materiale pentru tăbăcirea
pieilor de animale; adezivi pentru utilizare în industrie; сhituri și alte paste de umplutură; compost,
îngrășăminte, fertilizanți; preparate biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe.

2.

Vopsele, ﬁrnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale
colorante; coloranți; cerneluri pentru imprimare, marcare și gravare; răşini naturale în stare brută;
metale sub formă de folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, imprimare şi artă.

3.

Cosmetice și 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.

4.

Uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubriﬁanţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi ﬁtiluri pentru iluminat.

5.

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.

6.

Metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru ediﬁcare și construcţii; construcţii
transportabile metalice; cabluri şi ﬁre metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere
metalice pentru depozitare sau transport; seifuri.

7.

Maşini, maşini-unelte, scule cu acționare mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre; cuplaje şi organe de transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente
agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; mașini automate de vânzare.

8.

Scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepția armelor de
foc; aparate de ras.

9.

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 distribuției sau utilizării energiei electrice; aparate
și instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, imaginilor
sau a datelor; suporturi digitale înregistrate și descărcabile, software de calculatoare, suporturi
digitale sau analogice goale de înregistrare și de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată;
mașini înregistratoare de încasat, dispozitive de calcul; calculatoare și dispozitive periferice pentru
calculatoare; costume de scafandru, măști pentru scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători, mănuși de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru
înot subacvatic; extinctoare.

*

Prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 121 din 31 octombrie 2020 cu privire la aplicarea versiunii 2021 a ediţiei a 11-a a
Clasiﬁcării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, emise în temeiul deciziei Comitetului de experţi
al Uniunii de la Nisa (adoptate în cadrul sesiunii a 30-a din 2020), începând cu 1 ianuarie 2021 se pune în aplicare versiunea 2021
a ediţiei a 11-a a CIPS.
Conform punctului 1 al Ordinului:
a) în toate cererile de înregistrare a mărcilor cu data de depozit de 01.01.2021 sau posterioară acestei date produsele şi/sau
serviciile vor ﬁ clasiﬁcate în conformitate cu versiunea 2021 a ediţiei a 11-a a CIPS;
b) nu vor ﬁ reclasiﬁcate produsele şi/sau serviciile:
- incluse în cererile cu data de depozit anterioară datei de 01.01.2021;
- la reînnoirea înregistrării mărcilor;
c) în conformitate cu recomandările Comitetului de Experţi al Uniunii de la Nisa, AGEPI va utiliza abrevierea „NCL(11-2021)”
pentru lista de produse şi servicii în documentele expediate, materialele publicate şi în certiﬁcatele de înregistrare a mărcilor.
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10. Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi dinţi artiﬁciali;
articole ortopedice; materiale de sutură; dispozitive terapeutice și de asistență, adaptate pentru
persoanele cu dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor; aparate, dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire, de răcire, de producere a vaporilor, de gătit, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12. Vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală.
13. Arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; focuri de artiﬁcii.
14. Metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase și semiprețioase; ceasornicărie
şi instrumente pentru măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale; pupitre pentru partituri și stative pentru instrumente muzicale; baghete de
dirijor.
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 și pentru
artişti; pensule; materiale didactice și de instruire; folii, pelicule și pungi din plastic pentru ambalare
și împachetare; caractere și clișee tipograﬁce.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate;
materiale plastice și rășini extrudate destinate utilizării în producție; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte, tuburi și furtunuri ﬂexibile nemetalice.
18. Piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genți de voiaj și de transport; umbrele şi umbrele de soare;
bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru animale.
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 și articole de masă, cu excepția
cuțitelor, furculițelor și 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.
22. Frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; marchize din materiale textile sau sintetice; vele; saci pentru
transportul și depozitarea materialelor în vrac; materiale de capitonare, umplutură și amortizare, cu
excepţia hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor plastice; materiale textile ﬁbroase brute
și înlocuitori ai acestora.
23. Fire de uz textil.
24. Textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz casnic; draperii din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, trese şi broderii, panglici și funde de mercerie; nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu
gămălie; ﬂori artiﬁciale; decorațiuni pentru păr; păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și 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.
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30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, paste făinoase și tăiței; tapioca şi sago; făină şi
preparate din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, șerbeturi și alte
tipuri de gheață comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; mirodenii,
condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri și alte preparate de condimentare; gheaţă (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole și forestiere brute și neprelucrate; cereale şi seminţe
crude și neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi ﬂori naturale; bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare; animale vii; hrană și 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; țigări și țigarete; țigarete electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători; articole pentru fumători; chibrituri.
Servicii
35. Publicitate; mangementul, organizarea şi administrarea afacerilor comerciale; lucrări de birou.
36. Servicii ﬁnanciare, monetare şi bancare; servicii de asigurări; afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii; servicii de instalare şi reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi gaze.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport; amba larea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
40. Prelucrarea materialelor; reciclarea deşeurilor şi gunoiului; puriﬁcarea aerului şi tratarea apei;
servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor
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.
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.
45. Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecția ﬁzică a bunurilor materiale şi a persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
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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;
• pentru reducerea costurilor de producere.
Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale?
• specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere, unde 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.
Costul
Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă gratuit
(program ﬁnanţat de AGEPI).
Conﬁdenţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului este garantată.
Informaţii suplimentare pot ﬁ obţinute la tel.: (+373 22) 400-592, 400-500.

235

MD - BOPI 11/2020

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 sau pe CD-ROM.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este
nelimitată şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Preţurile de abonare:
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/
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