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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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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

P

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

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

L

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

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 50/2008 об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в
ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на изобретения, о предоставленных патентах
на изобретения и краткосрочных патентах, в частности библиографические данные, рефераты
и при необходимости их графические изображения, библиографические данные, относящиеся к
заявкам на европейские патенты, валидация которых была испрошена в Республике Молдова, и
к валидированным европейским патентам, а также перечни выданных патентов на изобретения и
краткосрочных патентов на изобретения.
Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
7
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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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a 2020 0078 (13) A2
Int. Cl.: C11D 3/37 (2006.01)
C11D 1/00 (2006.01)
(22) 2018.07.17
(31) a 2018 00412
(32) 2018.06.12
(33) RO
(85) 2020.10.27
(86) PCT/RO2018/000014, 2018.07.17
(87) WO 2019/240605 A1, 2019.12.19
(71)(72) STATNÎI Igor, RO
(74) GLAZUNOV Nicolae
(54) Agent tensioactiv polimetilaminic multifuncţional şi procedeu de obţinere a acestuia
(57) Invenţia se referă la un agent tensioactiv
polimetilaminic multifuncţional şi procedeu de
obţinere a acestuia.
Procedeul constă în obţinerea din amestecul
de metanol şi etanolamină în raport molar în
intervalul de la 1,00,6 până la 3,00,4 la
temperatura de 4550°C a unei substanţe
inofensive, fără efecte toxice asupra sănătăţii
omului, totodată având calităţi de curăţare ridicate, rezistenţă la temperaturi ridicate şi extrem de joase, cu proprietăţi de substanţă
tensioactivă. Folosită în calitate de aditiv în
combustibil substanţa reduce degajările nocive ale gazelor de eşapament în atmosferă,
majorează cifra octanică în benzină, previne
formarea cristalelor de gheaţă în motorină.

INVENTIONS

(21)
(51)

Revendicări: 5
Figuri: 1

(54)

(57)
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*
* *
Multifunctional polymethylamine surfaceactive agent and process for preparing the
same
The invention relates to a multifunctional
polymethylamine surface-active agent and to
a process for preparing the same.

The process consists of a mixture of methanol
and ethanolamine in a molar ratio ranging from
1.00.6 to 3.00.4 at a temperature of
4550C, resulting in a non-hazardous substance, without toxic effects for human health, at
the same time having high-quality cleaning,
high- and very low temperature resistance, with
surface active agent properties. Used as a fuel
additive, the substance reduces harmful exhaust
gas emissions to the atmosphere, raises the octane number in gasoline, and prevents the formation of ice crystals in diesel fuel.
Claims: 5
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Многофункциональный полиметиламиновый поверхностно-активный агент и
способ его получения
Изобретение относится к многофункциональному полиметиламиновому поверхностно-активному агенту и способу его получения.
Способ состоит в получении из смеси метанола и этаноламина в молярном соотношении в пределах от 1,00,6 до
3,00,4 при температуре 4550°C неопасного вещества без токсических эффектов на здоровье человека, при этом
обладающего высокими качествами очистки, устойчивостью к высоким и сверхнизким температурам, со свойствами поверхностно-активного вещества. Использованное в качестве присадки к топливу вещество уменьшает вредные выбросы выхлопных газов в атмосферу, повышает октановое число в бензине, предотвращает
образование кристаллов льда в дизельном
топливе.
П. формулы: 5
Фиг.: 1

INVENŢII
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BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă
durată publicate /
Published short-term patent applications /
Опубликованные заявки
на краткосрочные патенты/
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

P

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

П

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

(57)

s 2019 0088 (13) U2
Int. Cl.: F01N 1/08 (2006.01)
F01N 3/00 (2006.01)
F01N 3/01 (2006.01)
F01N 3/02 (2006.01)
F01N 3/021 (2006.01)
F01N 3/037 (2006.01)
F01N 9/00 (2006.01)
2019.08.05
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
PETROV Oleg, MD
Dispozitiv vortex pentru recircularea şi
purificarea electrică a gazelor de eşapament ale motoarelor cu ardere internă de
fracţii solide şi gaze toxice
Invenţia se referă la sisteme de evacuare
utilizate în autovehicule, şi anume la dispozitive de înlăturare a particulelor, nanoparticulelor şi gazelor toxice din emisiile vehiculului pentru a reduce poluarea.
Dispozitivul constă dintr-un filtru (1) pentru
prinderea particulelor solide cu dimensiuni
mai mari de 50 nm din gazele de eşapament,
un tub vortex (2), o diafragmă (3) plasată la
capătul rece al tubului vortex (2), o cameră
vortex (4) cu duze direcţionate tangenţial peretelui interior al camerei de separare a energiei (8) a tubului vortex (2), o valvă conică (5)
plasată pe capătul cald al tubului vortex (2), o
tijă conductivă (6) acoperită cu izolaţie electrică, un electrod corona (7) în formă de spirală
metalică, un electrod de precipitare (9) în formă de pin rotund metalic, o sursă de curent
de impuls de înaltă tensiune (10), un activator
(11) al valvei conice (5), o unitate de control
(12) a motorului cu ardere internă, elemente
electrice de încălzire a aerului (13), în particular bujii incandescente, şi un releu de conectare (14) a elementelor electrice de încălzire a
aerului (13) la un acumulator.
Revendicări: 3
Figuri: 2

(54)

(57)
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*
* *
Vortex device for recirculation and electrical cleaning of exhaust gases of internal
combustion engines from solid fractions
and toxic gases
The invention relates to exhaust systems
used in motor vehicles, in particular to devices
for removing particles, nanoparticles and toxic
gases from vehicle exhausts to reduce pollution.

INVENTIONS
The device consists of a filter (1) for capturing
solid particles larger than 50 nm from exhaust
gases, a vortex tube (2), a diaphragm (3),
placed at the cold end of the vortex tube (2), a
vortex chamber (4) with nozzles directed tangentially to the inner wall of the energy separation chamber (8) of the vortex tube (2), a
conical valve (5), placed at the hot end of the
vortex tube (2), a conducting rod (6), coated
with electrical insulation, a corona-forming
electrode (7) in the form of a metal spiral, a
precipitating electrode (9) in the form of a
metal round pin, a high-voltage pulse current
source (10), an activator (11) of the conical
valve (5), a control unit (12) of the internal
combustion engine, electric air heaters (13),
in particular glow plugs, and a relay for connecting (14) electric air heaters (13) to an accumulator.
Claims: 3
Fig.: 2

(54)

(57)

*
* *
Вихревое устройство для рециркуляции
и электрической очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания от
твердых фракций и токсичных газов
Изобретение относится к выхлопным системам, используемым в автотранспортных средствах, а именно к устройствам
для удаления частиц, наночастиц и токсичных газов из выхлопов автомобилей
для снижения загрязнения.
Устройство состоит из фильтра (1) для
улавливания твердых частиц размером
более чем 50 нм из выхлопных газов, вихревой трубы (2), диафрагмы (3), размещенной на холодном конце вихревой трубы (2), вихревой камеры (4) с соплами,
направленными по касательной к внутренней стенке камеры разделения энергии (8)
вихревой трубы (2), конического клапана
(5), расположенного на горячем конце вихревой трубы (2), проводящего стержня (6),
покрытого электроизоляцией, коронирующего электрода (7) в виде металлической
спирали, осаждающего электрода (9) в виде металлической круглой иглы, источника
импульсного тока высокого напряжения
(10), активатора (11) конического клапана
(5), блока управления (12) двигателем
внутреннего
сгорания,
электрических

INVENŢII
воздухонагревателей (13), в частности
свечей накаливания, и реле подключения
(14) электрических воздухонагревателей
(13) к аккумулятору.

MD - BOPI 2/2021
П. формулы: 3
Фиг.: 2
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BB2A Cereri de brevet european
pentru care s-a solicitat validarea
în Republica Moldova publicate /
Published European patent applications
for which validation in the Republic
of Moldova has been requested /
Опубликованные заявки на европейский
патент, для которых была испрошена
валидация в Республике Молдова

A

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

A

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

К
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INVENŢII
(21)
(51)

e 2021 0050 (13) A1
Int.Cl.: A61K 9/28 (2006.01.01)

(96)

18211154.2, 2018.12.07

(97)

3662902, 2020.06.10

(71)

TILLOTTS PHARMA AG, CH

(72)

VARUM Felipe, CH; BRAVO GONZÁLEZ Roberto Carlos, CH

(54)

Formulare pentru livrarea medicamentelor
în colon
Colonic drug delivery formulation
Состав для доставки лекарств в толстую
кишку

MD - BOPI 2/2021
(54) Compoziții care conţin tulpini bacteriene
Compositions comprising bacterial strains
Композиции, содержащие бактериальные
штаммы

(21) e 2021 0053 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07K 14/62 (2006.01.01)
A61K 38/28 (2006.01.01)
A61K 47/60 (2017.01.01)
(96) 19211799.2, 2015.11.19
(97) 3660041, 2020.06.03
(31) 201462082857P; 201562242503P
(32) 2014.11.21; 2015.10.16

(21) e 2021 0051 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 9/20 (2006.01.01)
A61K 9/16 (2006.01.01)
(96) 18711270.1, 2018.03.08
(87) WO 2019/170244, 2019.09.12
(71) PHARMACEUTICAL ORIENTED SERVICES
LTD, GR; RONTIS HELLAS S.A., GR
(72) PANAGOPOULOS Panagiotis, GR; PANITSAS
Konstantinos-Emmanouil, GR; KOMPOROZOS
Konstantinos, GR; KANTAS Dimosthenis, GR;
GEORGAKAKOU Sofia, GR; PARELI Ioanna,
GR
(54) Formulare de tabletă care conține ticagrelor
Ticagrelor-containing tablet formulation
Состав таблетки, содержащий тикагрелор

(33) US; US
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP., US
(72) LIN Songnian, US; YAN Lin, US; HUO Pei, US;
PISSARNITSKI Dmitri, US; FENG Danqing,
US; NARGUND Ravi, US; ZHU Yuping, US;
KEKEC Ahmet, US; MADSEN-DUGGAN
Christina B., US; SHI Zhi-Cai, US; WU Zhicai,
US; MU Yingjun, US
(54) Agoniști parțiali ai receptorului de insulină
Insulin receptor partial agonists
Частичные агонисты рецептора инсулина

(51)

e 2021 0054 (13) A1
Int.Cl.: A61M 5/315 (2006.01.01)

(96)

19707577.3, 2019.02.12

(21)

(87)

WO 2019/173026, 2019.09.12

(21) e 2021 0052 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 35/74 (2015.01.01)
A61P 29/00 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)

(31)

201862639754P

(32)

2018.03.07

(33)

US

(96) 19204141.6, 2016.11.23

(71)

AMGEN INC., US

(97) 3659613, 2020.06.03

(72)

PEREZ-PACHECO Joel, US; RING Lawrence
Scott, US

(54)

Seringă de dozare controlată
Controlled dispense syringe
Шприц для контролируемого дозирования

(31) 201520638
(32) 2015.11.23
(33) GB
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED, GB
(72) MULDER Imke Elisabeth, GB; HOLT Amy
Beth, GB; MCCLUSKEY Seanin Marie, GB;
LENNON Grainne Clare, GB; AHMED Suaad,
GB
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(21) e 2021 0055 (13) A1
(51) Int.Cl.: B26D 7/01 (2006.01.01)
B26D 1/09 (2006.01.01)
B26D 3/08 (2006.01.01)
B26D 5/06 (2006.01.01)
B26D 5/08 (2006.01.01)
B26D 5/00 (2006.01.01)
B26D 1/06 (2006.01.01)
B65D 75/58 (2006.01.01)
B26D 1/00 (2006.01.01)
(96) 19712293.0, 2019.03.04
(87) WO 2019/171242, 2019.09.12
(31) 201800003287
(32) 2018.03.05
(33) IT
(71) V-SHAPES S.R.L., IT
(72) AMATO Rosario, IT
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului.
Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din
Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor.
ny person shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent
within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the patent. The
opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of Article
57(2) of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.

A

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на
основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об охране изобретений.

Л
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Serghei, MD; LUPAŞCU Lucian, MD
(74) JOVMIR Tudor
(54) Aplicare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de compus activ contra bacteriilor fitopatogene
(57) Invenţia se referă la aplicarea compuşilor
heterociclici, derivaţi ai 1,2,4-triazolului, în calitate de remediu antibacterian şi poate fi utilizată în agricultură.
Esenţa invenţiei revendicate constă în aplicarea în calitate de compus activ contra bacteriilor fitopatogene din genul Erwinia şi
Xanthomonas a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei
cu
formula:

Me

(11)
(51)

Me
–

–

N+
O

(54)

(57)

*
* *
Применение (Z)-4,4-диметил-1-(4-нитрофенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пент-1ен-3-она в качестве активного соединения против фитопатогенных бактерий
Изобретение относится к применению гетероциклических соединений, производных
1,2,4-триазола, в качестве антибактериального средства и может быть использовано в сельском хозяйстве.
Сущность заявленного изобретения заключается в применении в качестве активного соединения против фитопатогенных
бактерий рода Erwinia и Xanthomonas соединения
(Z)-4,4-диметил-1-(4-нитрофенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пент-1-ен-3она с формулой:

Me
Me

N

.
Valorile concentraţiei minime bactericide constituie 0,4...2,0 µg/mL.

–

(57)

36

Me

O

N+
O

Revendicări: 1

(54)

N

Claims: 1

N

*
* *
Use of (Z)-4,4-dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-2(1H-1,2,4-triazole-1-yl)pent-1-en-3-one as
an active compound against phytopathogenic bacteria
The invention relates to the use of heterocyclic compounds, 1,2,4-triazole derivatives, as
an antibacterial agent and can be used in agriculture.
Summary of the claimed invention consists in
the use as an active compound against phytopathogenic bacteria of the Erwinia and Xanthomonas genus of (Z)-4,4-dimethyl-1-(4nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)pent-1en-3-one with the formula:

N
N

O
N

O

The values of the minimum bactericidal concentration are 0.4…2.0 μg/mL.

Me

O

O

N+
O

Me
Me

Me

O
N

N

N
.
Значения минимальной бактерицидной
концентрации составляют 0,4...2,0 мкг/мл.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4741 (13) B1
Int. Cl.: A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07D 213/48 (2006.01)
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(21) a 2019 0053
(22) 2019.06.24
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) GUDUMAC Valentin, MD; GULEA Aurelian,
MD; ŢAPCOV Victor, MD; PANTEA Valeriana, MD; GRAUR Vasilii, MD; ANDRONACHE
Lilia, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Utilizarea bis(µ2-acetato-O)-bis{[N-prop-2en-1-il-N'-(piridin-2-ilmetiliden)carbamohidrazonotioato]cupru} dihidratului în calitate de inhibitor al radicalilor superoxizi
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
utilizarea unui compus coordinativ de cupru
biologic activ din clasa tiosemicarbazidaţilor
metalelor de tranziţie. Acest compus poate
găsi aplicare în medicină în calitate de preparat care, inhibând radicalii superoxizi în organism, previne dezvoltarea leziunilor celulare şi
tisulare, ateroscleroza şi carcinogeneza.
Esenţa invenţiei constă în utilizarea în calitate
de inhibitor al radicalilor superoxizi a bis(µ2acetato-O)-bis{[N-prop-2-en-1-il-N'-(piridin-2ilmetiliden)carbamohidrazonotioato]cupru}
dihidratului cu formula:

NH
N

S

The invention relates to medicine, namely to
the use of a biologically active copper coordination compound from the class of transition
metal thiosemicarbazidates. This compound
can be used in medicine as a drug which, by
inhibiting superoxide radicals in the body,
prevents the development of cellular and tissue lesions, atherosclerosis and carcinogenesis.
Summary of the invention consists in the use
as an inhibitor of superoxide radicals of
bis(µ2-acetato-O)-bis{[N-prop-2-en-1-yl-N'(pyridin-2ylmethylidene)carbamohydrazonothioato]copper} dihydrate of the formula:

NH
N

O
S

N Cu
N

N

O
O

Cu N
S
O

. 2H 2O

N
NH

The said compound expands the arsenal of
synthetic inhibitors of superoxide radicals with
high biological activity.

O

N Cu
N

Claims: 1
Fig.: 1

N

O
O

Cu N
S
O

. 2H 2O

N
(54)

NH

Compusul sus-menţionat extinde arsenalul de
inhibitori ai radicalilor superoxizi sintetici cu
activitate biologică înaltă.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)

(57)

*
* *
Use of bis(µ2-acetato-O)-bis{[N-prop-2-en1-yl-N'-(pyridin-2- ylmethylidene)carbamohydrazonothioato]copper} dihydrate as an
inhibitor of superoxide radicals

(57)

*
* *
Применение
бис(µ2-ацетато-O)-бис{[Nпроп-2-ен-1-ил-N'-(пиридин-2-илме-тилиден)карбамогидразонотиоато]медь} дигидрата в качестве ингибитора супероксидных радикалов
Изобретение относится к медицине, а
именно к применению биологически активного координационного соединения меди
класса тиосемикарбазидатов переходных
металлов. Это соединение может найти
применение в медицине в качестве препарата, который, ингибируя супероксидные
радикалы в организме, предотвращает
развитие клеточных и тканевых поражений, атеросклероз и карциногенез.
Сущность изобретения заключается в применении в качестве ингибитора супероксидных
радикалов
бис(µ2-ацетато-O)бис{[N-проп-2-ен-1-ил-N'-(пиридин-2-илметилиден)карбамогидразонотиоа-то]медь}
дигидрата формулы:
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Cryptococcus neoformans a oxohepta (salicilat)trifier(III)polisolvat
cu
compoziţia
[FeIII3O(SalH)7(H2O)2](DMAA)2(H2O)2,6(CH3O
H)(THF)1,5, unde SalH reprezintă acidul salicilic monodeprotonat, DMAA – dimetilacetamida, THF - tetrahidrofuranul, totodată clusterul are următoarea formulă structurală:

O
S

N Cu
N

N

O
O

Cu N
S
O

. 2H 2O

HO

N

O
HO
OH O
O
O
Fe
O
O
O O O

NH

O HO
OH O Fe
Fe
O
O
H2O
O OH2
O
HO
OH

Вышеуказанное соединение расширяет
арсенал синтетических ингибиторов супероксидных радикалов с высокой биологической активностью.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

4742 (13) B1
Int. Cl.: A61K 31/60 (2006.01)
A61K 31/295 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) a 2019 0082
(22) 2019.11.15
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, Ministerul
Educaţiei, Culturii şi Cercetării, MD
(72) GORINCIOI Viorina, MD; LOZAN Vasile, MD;
BURDUNIUC Olga, MD; BALAN Greta, MD;
ŢAPCOV Victor, MD; GULEA Aurelian, MD
(74) JOVMIR Tudor
(54) Utilizarea clusterului de oxohepta(Salicilat)trifier(III)–polisolvat în calitate de
inhibitor al proliferării fungilor din specia
Сryptococcus neoformans
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi
anume la utilizarea unui compus coordinativ
biologic activ din clasa carboxilaţilor metalelor
de tranziţie, care selectiv inhibă proliferarea
fungilor din specia Cryptococcus neoformans
şi datorită acestor proprietăţi poate găsi aplicare în medicină şi veterinărie la profilaxia şi
tratarea micozelor.
Esenţa invenţiei constă în utilizarea în calitate
de inhibitor al proliferării fungilor din specia

CH3-OH
2,6 H2O
1,5
O

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în stabilirea la clusterul de oxohepta(salicilat)
trifier(III)polisolvat a activităţii fungistatice şi
fungicide faţă de fungii din specia
Cryptococcus neoformans în limitele concentraţiilor 0,08...0,16 µg/mL.

(11)
(51)

38

2 (CH3)2N-COCH3

Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Use of oxohepta(salicylate)tri-iron(III)–
polysolvate cluster as an inhibitor of the
reproduction of fungi of the Cryptococcus
neoformans species
The invention relates to chemistry and medicine, namely to the use of a biologically active
coordination compound from the class of
transition metal carboxylates, which selectively inhibits the reproduction of fungi of the
Cryptococcus neoformans species and due to
these properties can find application in medicine and veterinary medicine for the prevention and treatment of mycoses.
Summary of the invention consists in the use
as an inhibitor of the reproduction of fungi of
the Cryptococcus neoformans species of
oxohepta(salicylate)tri-iron(III)polysolvate of
the
composition
[FeIII3O(SalH)7(H2O)2]
(DMAA)2(H2O)2.6(CH3OH)(THF)1.5,
where
SalH stands for monodeprotonated salicylic
acid, DMAA - dimethylacetamide, THF - tetrahydrofuran, at the same time the cluster has
the following structural formula:
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The technical result of the invention consists
in revealing in the oxohepta(salicylate)triiron(III)polysolvate cluster of fungistatic and
fungicidal activity against fungi of the Cryptococcus neoformans species within the limits
of concentrations of 0.080.16 g/ml.

(54)

(57)

CH3-OH
2,6 H2O
1,5
O

Технический результат изобретения заключается в выявлении у кластера оксогепта(салицилат)трижелезо(III)полисольват фунгистатической и фунгицидной
активности в отношении грибов вида
Cryptococcus neoformans в пределах концентраций 0,080,16 мкг/мл.

Claims: 1
*
* *
Применение кластера оксогепта(салицилат)трижелезо(III)–полисольвата
в
качестве
ингибитора
размножения
грибов вида Cryptococcus neoformans
Изобретение относится к химии и медицине, а именно к применению биологически активного координационного соединения класса карбоксилатов переходных металлов, которое селективно ингибирует
размножение грибов вида Cryptococcus
neoformans и благодаря этим свойствам
может найти применение в медицине и ветеринарии для профилактики и лечения
микозов.
Сущность изобретения заключается в применении в качестве ингибитора размножения грибов вида Cryptococcus neoformans
оксогепта(салицилат)трижелезо(III)полисольвата состава [FeIII3O(SalH)7(H2O)2]
(DMAA)2(H2O)2,6(CH3OH)(THF)1,5, где SalH
означает монодепротонированную салициловую кислоту, DMAA - диметилацетамид, THF - тетрагидрофуран, при этом кластер имеет следующую структурную формулу:

2 (CH3)2N-COCH3

П. формулы: 1

(11)
(51)

4743 (13) B1
Int. Cl.: B23H 3/04 (2006.01)
B23H 7/22 (2006.01)
B23H 7/38 (2006.01)
B23H 9/16 (2006.01)
(21) a 2019 0010
(22) 2019.02.27
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV
Anatolii, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII
Vasile, MD
(54) Dispozitive de prelucrare electrochimică
dimensională combinată cu laser a metalelor
(57) Invenţia se referă la domeniul prelucrării electrochimice a metalelor, intensificată prin radiaţii laser, în special la dispozitive de prelucrare
electrochimică dimensională combinată cu laser a metalelor, şi poate fi aplicată în diferite
domenii ale industriei la perforarea găurilor,
cavităţilor.
Dispozitivele, conform invenţiei, conţin câte o
sursă (1) de radiaţie electromagnetică cu impulsuri, o prismă (2), un reflector (3) şi un catod (5), capătul de jos (6) al căruia este scufundat într-o baie cu electrolit, în care este
amplasată o piesă de prelucrat (4), iar partea
nefuncţională a catodului (5), executată dintrun material semiconductor (9), este dotată cu
două fire de contact (8 şi 10), unul dintre care
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П. формулы: 2
Фиг.: 2

este conectat la capătul de jos (6), iar altul - la
o sursă de curent (7), la care mai este conectată şi piesa de prelucrat (4).
Revendicări: 2
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Devices for dimensional laser electrochemical working of metals
The invention relates to the field of electrochemical metal working, intensified by laser
radiation, in particular to devices for dimensional electrochemical radiation working of
metals, and can be used in various fields of
industry in piercing holes, cavities.
The devices, according to the invention, each
contain a pulsed electromagnetic radiation
source (1), a prism (2), a reflector (3) and a
cathode (5), the lower end (6) of which is immersed in a bath with electrolyte, wherein is
placed a workpiece (4), and the nonfunctional part of the cathode (5), made of
semiconductor material (9), is equipped with
two contact wires (8 and 10), one of which is
connected to the lower end (6), and the other
- to a power supply (7), to which is also connected the workpiece (4).
Claims: 2
Fig.: 2

(54)

(57)
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*
* *
Устройства для размерной электрохимической обработки металлов, совмещенные с лазером
Изобретение относится к области электрохимической обработки металлов, интенсифицированной лазерным излучением, в
частности к устройствам размерной электрохимиколучевой обработки металлов, и
может найти применение в различных областях промышленности при прошивке отверстий, полостей.
Устройства, согласно изобретению, содержат по одному источнику (1) импульсного
электромагнитного излучения, призме (2),
отражателю (3) и катоду (5), нижний конец
(6) которого погружен в ванну с электролитом, в которой размещена заготовка (4), а
нефункциональная часть катода (5), изготовленная из полупроводникового материала (9), снабжена двумя контактными проводами (8 и 10), один из которых подключен к нижнему концу (6), а другой - к источнику питания (7), к которому также подключена заготовка (4).

(11)
(51)

4744 (13) B1
Int. Cl.: C02F 3/00 (2006.01)
C02F 3/28 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/06 (2006.01)
(21) a 2018 0031
(22) 2018.04.19
(71)(73)
UNIVERSITATEA
DE
STAT
DIN
MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga,
MD; UNGUREANU Dumitru, MD
(54) Instalaţie de obţinere a biogazului
(57) Invenţia se referă la sursele netradiţionale de
energie, în particular la instalaţii de obţinere a
biogazului, şi poate fi utilizată în diferite ramuri ale agriculturii şi în industria de prelucrare pentru obţinerea biogazului.
Instalaţia, conform invenţiei, conţine un rezervor-reactor cilindric exterior (2) termoizolat, cu
fund conic şi o gură de alimentare (7) cu biomasă, în interiorul căruia este montat un rezervor-reactor cilindric interior (1) cu fund conic străpuns, dotat cu guri de alimentare (4 şi
5) cu biomasă şi cu un racord de evacuare
(13) a biomasei fermentate, unit cu un vas colector (14). În rezervorul-reactor cilindric interior (1), pe un arbore vertical, unit cu un motor-reductor (19), sunt fixate agitatoare de
formă elicoidală (3) şi cu bare (6), iar în partea superioară a lui este montată o conductă
de evacuare (10) a biogazului cu un sifon (9),
umplut cu pilitură de fier şi cărbune, dotat cu o
conductă de alimentare (8) cu apă potabilă şi
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cu o conductă de evacuare (15) a apei, îmbogăţite cu CO2, şi unit printr-un racord (11) cu
un gazgolder (12) cu membrană. În partea
superioară a rezervorului-reactor cilindric interior (1) este amplasată o conductă de evacuare (16) a lichidului tratat, care comunică cu
un filtru flotant granular (17), unit cu conducta
de evacuare (15) şi cu un bazin (18) pentru
cultivarea microalgelor.

Установка, согласно изобретению, содержит внешний цилиндрический теплоизолированный резервуар-реактор (2), с коническим дном и отверстием для загрузки (7)
биомассы, внутри которого смонтирован
внутренний цилиндрический резервуарреактор (1) с коническим сквозным дном,
снабженный отверстиями для загрузки (4 и
5) биомассы и патрубком для отвода (13)
ферментированной биомассы, соединенным с емкостью для сбора (14). Во внутреннем
цилиндрическом
резервуаререакторе (1), на вертикальном валу, соединённым с мотором-редуктором (19), закреплены спиралевидная (3) и стержневая
(6) мешалки, а в его верхней части смонтирована труба для отвода (10) биогаза с
сифоном (9), снабженным трубой для подачи (8) питьевой воды и трубой для отвода (15) воды, обогащенной СО2, и соединенным посредством патрубка (11) с мембранным газгольдером (12). В верхней части внутреннего цилиндрического резервуара-реактора (1) размещена труба для отвода (16) обработанной жидкости, которая
сообщена с гранулированным плавающим
фильтром (17), соединённым с трубой для
отвода (15) и с бассейном (18) для выращивания микроводорослей.

Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Biogas production plant
The invention relates to alternative energy
sources, in particular to biogas production
plants, and can be used in various fields of
agriculture and the processing industry for
producing biogas.
The plant, according to the invention, comprises an external cylindrical heat-insulated
reservoir-reactor (1), with a conical bottom
and a biomass charging port (7), inside which
is mounted an internal cylindrical reservoirreactor (1) with a conical through bottom,
equipped with biomass charging ports (4, 7)
and a fermented biomass discharge branch
pipe (13), connected to a collection vessel
(14). In the internal cylindrical reservoirreactor (1), on a vertical shaft, connected to a
gear motor (19), are fixed helical (3) and rod
(6) stirrers, and in its upper part is mounted a
biogas discharge pipe (10) with a siphon (9),
equipped with a drinking water supply conduit
(8) and a discharge conduit (15) for water, enriched with CO2, and connected through a
branch pipe (11) to a membrane gasholder
(12). In the upper part of the internal cylindrical reservoir-reactor (1) is placed a treated
liquid discharge conduit (16), which communicates with a granular floating filter (17), connected to the discharge conduit (15) and to a
microalgae cultivation pool (18).

П. формулы: 1
Фиг.: 1

Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Биогазовая установка
Изобретение относится к нетрадиционным
источникам энергии, в частности к биогазовым установкам, и может быть использовано в различных областях сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности для получения биогаза.

(11)
(51)

(21)
(22)

4745 (13) B1
Int. Cl.: C07C 251/32 (2006.01)
C07C 211/51 (2006.01)
A01N 35/10 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
a 2019 0071
2019.09.17
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(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL
DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) URECHE Dumitru, MD; BULHAC Ion, MD;
VEVERIŢĂ Anastasia, MD; BOUROŞ Pavlina,
MD; LUPAŞCU Lucian, MD
(54) Compusul 2,5,11,14-tetraazatriciclo-[13,3,
1,16,10]-icosa-1(19),6,8,10(20),15,17hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoximă
bis
(N,N-dimetilformamidă) cu activitate antibacteriană şi antifungică
(57) Invenţia se referă la chimie, în particular la un
solvat al tetraoximei 2,5,11,14-tetraazatriciclo[13,3,1,16,10]-icosa-1(19),6,8,10(20),15,17hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoximă bis(N,Ndimetilformamidă) (TOxC2dmf), care poate fi
utilizat în calitate de ligand polidentat în scopul obţinerii compuşilor coordinativi noi cu
structură originală şi supramoleculară, precum şi la microbiologie, pentru utilizare în calitate de remediu antibacterian şi antifungic.
Conform invenţiei, se revendică compusul
2,5,11,14-tetraazatriciclo-[13,3,1,16,10]-icosa1(19),6,8,10(20),15,17-hexaen-3,4,12,13tetraontetraoximă bis(N,N-dimetilformamidă),
care manifestă activitate antibacteriană şi
antifungică.

(54)

(57)

П. формулы: 2
Фиг.: 1

Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)

(57)

*
* *
2,5,11,14-Tetraazatricyclo-[13,3,1,16,10]icosa-1(19),6,8,10(20),15,17-hexaen3,4,12,13-tetraontetraoxime bis(N,N-dimethylformamide) compound with antibacterial and antifungal activity
The invention relates to chemistry, in particular to a solvate of tetraoxime 2,5,11,14tetraazatricyclo-[13,3,1,16,10]-icosa-1(19),6,
8,10(20),15,17-hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoxime bis(N,N-dimethylforma-mide) (TOxC
2dmf), which can be used as a polydentate
ligand to obtain new coordination compounds
with original and supramolecular structure, as
well as to microbiology, for use as an antibacterial and antifungal agent.
According to the invention, claimed is
2,5,11,14-tetraazatricyclo-[13,3,1,16,10]icosa-1(19),6,8,10(20),15,17-hexaen-3,4,
12,13-tetraontetraoxime
bis(N,N-dimethylformamide) compound, which exhibits antibacterial and antifungal activity.
Claims: 2
Fig.: 1
*
*

42

*

Соединение 2,5,11,14-тетраазатрицикло[13,3,1,16,10]-икоса-1(19),6,8,10(20),15,17гексаено-3,4,12,13-тетраонтетраоксим
бис(N,N-диметилформамид) с антибактериальной и противогрибковой активностью
Изобретение относится к химии, в частности
к сольвату тетраоксима 2,5,11,14-тетраазатрицикло-[13,3,1,16,10]-икоса-1(19), 6,8,10
(20),15,17-гексаено-3,4,12,13-тетраонтетраоксим бис(N,N-диметилфор-мамид) (TOxC
2dmf), который может быть использован в
качестве полидентатного лиганда для получения новых координационных соединений с оригинальной и супрамолекулярной
структурой, а также к микробиологии, для
использования в качестве антибактериального и противогрибкового средства.
Согласно изобретению, заявляется соединение 2,5,11,14-тетраазатрицикло-[13,3,1,
16,10]-икоса-1(19),6,8,10(20),15,17-гексаено3,4,12,13-тетраонтетраоксим бис(N,N-диметилформамид), которое проявляет антибактериальную и противогрибковую активность.

(11)
(51)

4746 (13) B1
Int. Cl.: C08B 37/06 (2006.01)
C07B 33/00 (2006.01)
C07B 41/08 (2006.01)
B01J 20/24 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
A61K 31/732 (2006.01)
(21) a 2020 0031
(22) 2020.04.08
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL
EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD
(72) LUPAŞCU Tudor, MD; MITINA Tatiana, MD;
GOREACIOC Tatiana, MD; CULIGHIN Elena,
MD; CIBOTARU Silvia, MD; POVAR Igor,
MD; DEMCHENKO Pavlo, UA; KOZLOV
Kostiantyn, UA; VOITKO Oleksandr, UA
(54) Procedeu de oxidare a pectinei
(57) Invenţia se referă la un procedeu de oxidare a
pectinei pentru mărirea capacităţii de schimb
ionic a pectinelor, care pot fi utilizate în medicină în calitate de enterosorbenţi pentru îndepărtarea ionilor metalelor grele şi radioactive.
Procedeul de oxidare a pectinei constă în
omogenizarea pectinei în peroxid de hidrogen
de 35% şi barbotarea unui amestec de ozon
şi oxigen cu concentraţia ozonului de 5%, în
raport de 20 g de pectină la 200 ml de peroxid

INVENŢII

(54)
(57)
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de hidrogen, cu un debit de barbotare a
amestecului de 10 l/min timp de 60 de min.

(72)

Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)

*
* *
Process for oxidation of pectin
The invention relates to a process for oxidation of pectin to increase the ion-exchange
capacity of pectins, which can be used in
medicine as enterosorbents for removing
heavy and radioactive metal ions.
The process for oxidation of pectin consists in
the homogenization of pectin in 35% hydrogen peroxide and bubbling of a mixture of
ozone and oxygen with an ozone concentration of 5%, in a ratio of 20 g of pectin per 200
mL of hydrogen peroxide, with a mixture bubbling rate of 10 L/min for 60 min.

(57)

Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ окисления пектина
Изобретение относится к способу окисления пектина для повышения ионообменной
емкости пектинов, которые могут быть использованы в медицине в качестве энтеросорбентов для удаления ионов тяжелых и
радиоактивных металлов.
Способ окисления пектина состоит в гомогенизации пектина в 35%-ной перекиси водорода и барботировании смеси озона и
кислорода с концентрацией озона 5%, в
соотношении 20 г пектина на 200 мл перекиси водорода, со скоростью барботирования смеси 10 л/мин в течение 60 мин.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(51)

4747 (13) B1
Int. Cl.: C09B 47/04 (2006.01)
C09B 47/24 (2006.01)
C08F 26/10 (2006.01)
C08F 226/10 (2006.01)
C07D 497/22 (2006.01)
C09B 69/10 (2006.01)
A61K 31/4035 (2006.01)
A61K 31/79 (2006.01)
(21) a 2020 0036
(22) 2020.05.06
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD

ROBU Ştefan, MD; ŢIULEANU Pavel, MD;
DRAGALINA Galina, MD; POPUŞOI Ana,
MD; POTLOG Tamara, MD
Procedeu de obţinere a copolimerului
vinilcetoftalocianinei de zinc cu Nvinilpirolidonă
Invenţia se referă la domeniul chimiei, biofizicii şi medicinei, în particular, la un procedeu
de obţinere a unui material polimeric fotoactiv
metaloftalocianinic din copolimeri de Nvinilpirolidonă, ce poate fi utilizat ca preparat
cu proprietăţi fototerapeutice.
Procedeul de obţinere a copolimerului vinilcetoftalocianinei de zinc cu N-vinilpirolidonă
include sinteza monomerului vinilcetoftalocianinei de zinc prin tratarea ftalocianinei de
zinc cu clorură de acriloil la temperatura de
0-5°C, obţinerea copolimerului de vinilcetoftalocianină de zinc cu N-vinilpirolidonă prin
polimerizarea în prezenţă de 2 mol% de iniţiator azobisizobutironitril la temperatura de
80°C timp de 8 ore. Copolimerul obţinut conţine de la 10 până la 30 mol% de
vinilcetoftalocianină de zinc.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în creşterea de 3 ori a conţinutului de vinilcetoftalocianină de zinc în componenţa copolimerului, ceea ce asigură sporirea proprietăţilor
fototerapeutice şi fotoelectrice ale copolimerului obţinut.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)

(57)

*
* *
Process for producing a copolymer of zinc
vinyl ketophthalocyanine with N-vinylpyrrolidone
The invention relates to the field of chemistry,
biophysics and medicine, in particular to a
process for producing metallophthalocyanine
photoactive polymer material from copolymers
of N-vinylpyrrolidone, which can be used as
an agent with phototherapeutic properties.
The process for producing a copolymer of
zinc vinyl ketophthalocyanine with Nvinylpyrrolidone comprises the synthesis of
zinc vinyl ketophthalocyanine monomer by
treating zinc phthalocyanine with acryloyl
chloride at 0-5C, production of a copolymer
of zinc vinyl ketophthalocyanine with Nvinylpyrrolidone by polymerization in the
presence of 2 mol% of azobisisobutyronitrile
initiator at 80C for 8 hours. The resulting copolymer contains from 10 to 30 mol% of zinc
vinyl ketophthalocyanine.
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The technical result of the invention consists
in a 3-fold increase in the content of zinc vinyl
ketophthalocyanine in the composition of the
copolymer, which provides an increase in
phototherapeutic and photoelectric properties
of the produced copolymer.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)

(57)

*
* *
Способ получения сополимера винилкетофталоцианин цинка с N-винилпирролидоном
Изобретение относится к области химии,
биофизики и медицины, в частности, к способу получения металлофталоцианинового
фотоактивного полимерного материала из
сополимеров N-винилпирролидона, который
можно использовать в качестве препарата с
фототерапевтическими свойствами.
Способ получения сополимера винилкетофталоцианин цинка с N-винилпирролидоном включает синтез винилкетофталоцианинового мономера цинка путем обработки фталоцианина цинка акрилоилхлоридом при 0-5°С, получение сополимера
винилкетофталоцианина цинка с N-винилпирролидоном путем полимеризации в
присутствии 2 моль% инициатора азобисизобутиронитрила при 80°С в течение 8 часов. Полученный сополимер содержит от
10 до 30 моль% винилкетофталоцианина
цинка.
Технический результат изобретения состоит в повышении в 3 раза содержания винилкетофталоцианина цинка в составе сополимера, что обеспечивает повышение
фототерапевтических и фотоэлектрических свойств полученного сополимера.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(51)

(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(62)
(85)
(86)
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4748 (13) B1
Int. Cl.: C12N 15/39 (2006.01)
A61K 39/285 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
a 2018 0086
2014.08.22
61/868978
2013.08.22
US
a 2016 0027, 2014.08.22
2016.03.18
PCT/US2014/052308, 2014.08.22

INVENTIONS
(87) WO 2015/027163 A1, 2015.02.26
(71)(73) UNIVERSITY OF PITTSBURGH - OF THE
COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER
EDUCATION, US
(72) THORNE Stephen Howard, US
(74) ANDRIEŞ Ludmila
(54) Terapii imunooncolitice
(57) Invenţia se referă la virusuri oncolitice de vaccin variolic, modificate pentru a stimula imunitatea antitumorală şi/sau a diminua imunitatea
gazdei şi/sau răspunsul anticorpilor gazdei
împotriva virusului.
Invenția se bazează, cel puţin parţial, pe descoperirea că virusul oncolitic de vaccin variolic
(i) purtând o deleţie genomică a genei, care
reduce imunitatea celulelor T (proteina de legare a interleukinei-18); (ii) tratat cu enzima
sialidază, care se crede că reduce activarea
TLR2 şi, astfel, răspunsul anticorpilor; (iii) care poartă gena care amplifică inducerea limfocitelor T citotoxice (de exemplu TRIF) şi/sau
(iv) care reduce numărul de celule supresoare
de origine mieloidă în tumoare prin reducerea
cantităţii de prostaglandină E2, reduce creşterea tumorii. Astfel, prezenta invenţie se referă
la virusuri imunooncolitice de vaccin variolic şi
la metode de utilizare a acestora în tratamentul tumorilor maligne.
Revendicări: 38
Figuri: 30

(54)
(57)

*
* *
Immuno-oncolytic therapies
The invention relates to oncolytic vaccinia
viruses which have been modified to promote
anti-tumor immunity and/or reduce host immunity and/or antibody response against the
virus.
The invention is based, at least in part, on the
discovery that oncolytic vaccinia virus (i) bearing a genome deletion of a gene that reduces
T cell immunity (interleukin-18 binding protein); (ii) treated with a sialidase enzyme
which is believed to reduce TLR2 activation
and therefore the antibody response; (iii) carrying a gene that enhances cytotoxic T lymphocyte induction (e.g., TRIF) and/or (iv) reduces tumor myeloid-derived suppressor cells
by reducing prostaglandin E2, reduces tumor
growth. Accordingly, the present invention
provides for immuno-oncolytic vaccinia viruses and methods of using them in the treatment of cancers.
Claims: 38
Fig.: 30
*
*

*

INVENŢII
(54)
(57)

Иммуноонколитические терапии
Изобретение относится к онколитическим
вирусам осповакцины, модифицированным
для стимулирования противоопухолевого
иммунитета и/или снижения иммунитета
хозяина и/или ответа антител хозяина против вируса.
Изобретение основано, по меньшей мере
частично, на обнаружении того, что онколитический вирус осповакцины (i), несущий
геномную делецию гена, уменьшающего Тклеточный иммунитет (белка, связывающего интерлейкин-18); (ii) обработанный
ферментом сиалидазой, что, как считают,
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уменьшает активацию TLR2 и, таким образом, ответ антител; (iii) несущий ген, усиливающий индукцию цитотоксических Тлимфоцитов (например TRIF) и/или (iv)
уменьшающий количество супрессорных
клеток в опухоли миелоидного происхождения посредством уменьшения количества простагландина E2, уменьшает рост
опухоли. Соответственно, настоящее изобретение относится к иммуноонколитическим вирусам осповакцины и к способам их
применения в лечении злокачественных
опухолей.
П. формулы: 38
Фиг.: 30
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INVENTIONS

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

O

rice 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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(11)
(51)

1497 (13) Y
Int. Cl.: A23C 9/12 (2006.01)
A23C 9/123 (2006.01)
A23C 9/13 (2006.01)
A23C 9/133 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
(21) s 2020 0065
(22) 2020.06.18
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) POPESCU Liliana, MD; GHENDOV-MOŞANU
Aliona, MD; STURZA Rodica, MD; PATRAŞ
Antoanela, RO; LUNG Ildiko, RO; OPRIŞ
Ocsana-Ileana, RO; SORAN Maria-Loredana,
RO
(54) Procedeu de fabricare a iaurtului cu valoare biologică înaltă
(57) Invenţia se referă la industria laptelui, şi anume la un procedeu de fabricare a iaurtului cu
valoare biologică înaltă.
Procedeul, conform invenţiei, include standardizarea laptelui, pasteurizarea, răcirea, însămânţarea cu culturi starter pentru iaurt, fermentarea, administrarea unui extract hidroalcoolic
de fructe de pădure, amestecarea, ambalarea,
răcirea şi maturarea iaurtului. Totodată se administrează un extract hidroalcoolic de fructe
de pădure obţinut la amestecarea pudrei de
fructe de pădure cu soluţie hidroalcoolică şi extracţia cu microunde, cu filtrare şi concentrare
ulterioară, iar în calitate de fructe de pădure se
utilizează fructe de aronia sau cătină albă, sau
măceş, sau păducel.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for producing yoghurt with high
biological value
The invention relates to the dairy industry, in
particular to a process for producing yoghurt
with high biological value.
The process, according to the invention, comprises milk normalization, pasteurization, cooling, leavening with starter cultures for yoghurt,
fermentation, introduction of a water-alcohol
extract of berries, mixing, packaging, cooling
and maturation of yoghurt. At the same time,
a water-alcohol extract of berries is introduced, obtained by mixing berry powder with
water-alcohol solution and microwave extraction followed by filtration and concentration,
and as berries are used chokeberry or seabuckthorn or dog rose, or hawthorn fruits.

(54)
(57)

Способ
производства
йогурта
с
высокой биологической ценностью
Изобретение относится к молочной промышленности, а именно к способу производства йогурта с высокой биологической
ценностью.
Способ, согласно изобретению, включает
нормализацию молока, пастеризацию, охлаждение, заквашивание стартовыми культурами для йогурта, ферментацию, введение водно-спиртового экстракта ягод, смешивание, упаковку, охлаждение и созревание йогурта. При этом вводят водноспиртовой экстракт ягод, полученный при
смешивании ягодного порошка с водноспиртовым раствором и микроволновой
экстракции с последующей фильтрацией и
концентрированием, а в качестве ягод используют плоды аронии или облепихи или
шиповника, или боярышника.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1498 (13) Y
Int. Cl.: A23F 3/00 (2006.01)
A23F 3/34 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
(21) s 2020 0104
(22) 2020.08.26
(71)(73)
INSTITUTUL
DE
FIZIOLOGIE
ŞI
SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) MEREUŢĂ Ion, MD; FEDAŞ Vasile, MD;
CARAUŞ Vladimir, MD; BACIU Anatol, MD
(54) Compoziţie fitoterapeutică pentru obţinerea infuziei apoase cu efect de reducere a
masei corporale
(57) Invenţia se referă la medicina preventivă, şi
anume la o compoziţie fitoterapeutică pentru
obţinerea infuziei apoase cu efect de reducere a masei corporale.
Compoziţia, conform invenţiei, include rădăcină de cicoare, rădăcină de brusture, rădăcină
de ţelină, frunze de aloe, partea aeriană de
creţişoară, partea aeriană de turiţă-mare, partea aeriană de obligeană, flori de coadaşoricelului, frunze de pelin, seminţe de chimen negru, extract uscat de astaxantină şi
fructe de guava.
Revendicări: 1

Claims: 1

*
*
*

*

*

*
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(54)

(57)

Phytotherapeutic composition for producing an aqueous infusion with body weight
reducing effect
The invention relates to preventive medicine,
namely to a phytotherapeutic composition for
producing an aqueous infusion with body
weight reducing effect.
The composition, according to the invention,
comprises chicory root, burdock root, celery
root, aloe leaves, aboveground part of lady’smantle, aboveground part of common agrimony, aboveground part of sweet flag calamus, milfoil flowers, wormwood leaves, black
cumin seeds, dry extract of astaxanthin and
guava fruits.

INVENTIONS
obţinerea infuziei apoase cu efect de reducere a lipoproteinelor cu densitate joasă (LDL).
Compoziţia, conform invenţiei, include extract
uscat de laminarie, fructe de ienupăr, rădăcină de păpădie, rădăcină de osul-iepurelui,
scoarţă de cruşin, flori de tei, extract uscat de
canabidiol, frunze de pelin şi flori de vetrice.
Revendicări: 1

(54)

(57)

Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Фитотерапевтическая композиция для
получения водного настоя с эффектом
снижения массы тела
Изобретение относится к профилактической медицине, а именно к фитотерапевтической композиции для получения водного настоя с эффектом снижения массы
тела.
Композиция, согласно изобретению, включает корень цикория, корень лопуха,
корень сельдерея, листья алоэ, наземную
часть манжетки, наземную часть репешка
обыкновенного, наземную часть аира болотного, цветки тысячелистника, листья
полыни, семена черного тмина, сухой экстракт астаксантина и плоды гуавы.

Claims: 1

(54)

(57)

П. формулы: 1

1499 (13) Y
Int. Cl.: A23F 3/00 (2006.01)
A23F 3/34 (2006.01)
A61P 3/06 (2006.01)
(21) s 2020 0105
(22) 2020.08.26
(71)(73)
INSTITUTUL
DE
FIZIOLOGIE
ŞI
SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) CARAUŞ Vladimir, MD; FEDAŞ Vasile, MD;
MEREUŢĂ Ion, MD; BACIU Anatol, MD
(54) Compoziţie fitoterapeutică pentru obţinerea infuziei apoase cu efect de reducere a
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*
* *
Phytotherapeutic composition for producing an aqueous infusion with low density
lipoprotein reducing effect
The invention relates to preventive medicine,
namely to a phytotherapeutic composition for
producing an aqueous infusion with low density lipoprotein (LDL) reducing effect.
The composition, according to the invention,
comprises dry laminaria extract, juniper fruits,
dandelion root, restharrow root, buckthorn
bark, linden flowers, dry cannabidiol extract,
wormwood leaves and tansy flowers.

*
* *
Фитотерапевтическая композиция для
получения водного настоя с эффектом
снижения
липопротеинов
низкой
плотности
Изобретение относится к профилактической медицине, а именно к фитотерапевтической композиции для получения водного
настоя с эффектом снижения липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).
Композиция, согласно изобретению, включает сухой экстракт ламинарии, плоды
можжевельника, корень одуванчика, корень стальника колючего, кору крушины,
цветки липы, сухой экстракт каннабидиола,
листья полыни и цветки пижмы.
П. формулы: 1
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Compoziţie fitoterapeutică pentru obţinerea infuziei apoase cu efect antihipertensiv
Invenţia se referă la medicina preventivă, şi
anume la o compoziţie fitoterapeutică pentru
obţinerea
infuziei
apoase
cu
efect
antihipertensiv.
Compoziţia, conform invenţiei, include rădăcină de cicoare, partea aeriană de cruşăţea,
muguri de mesteacăn, frunze de coacăz negru, frunze de lobodă de grădină, frunze de
urzică înţepătoare, frunze de păpădie, rădăcină de brusture, fructe de păducel, frunze de
coada-calului, extract uscat de canabidiol, flori
de soc şi mătase de porumb.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Phytotherapeutic composition for producing an aqueous infusion with antihypertensive effect
The invention relates to preventive medicine,
namely to a phytotherapeutic composition for
producing an aqueous infusion with antihypertensive effect.
The composition, according to the invention,
comprises chicory root, aboveground part of
winter cress, birch buds, black currant leaves,
garden orach leaves, stinging nettle leaves,
dandelion leaves, burdock root, hawthorn
fruits, common horsetail leaves, dry cannabidiol extract, elder flowers and corn silk.
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(54) Dispozitiv pentru secţionarea circulară a
grefelor tisulare
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, în special la dispozitive pentru secţionarea circulară
a grefelor tisulare, şi poate fi utilizată în medicina regenerativă.
Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozitivul conţine o suprafaţă de lucru, pe care este
amplasat un suport cilindric cu un orificiu coaxial cu filet interior; două braţe, unite articulat
la un capăt cu ajutorul unui şurub. Fiecare
braţ este compus din două bare, de asemenea, unite articulat cu ajutorul unui şurub. La
capetele unite ale braţelor este fixat un mâner
cilindric cu suprafaţă zimţată. Capătul opus al
primului braţ este dotat cu filet exterior pentru
fixarea lui în orificiul suportului cilindric, iar pe
capătul opus al celui de-al doilea braţ este
îmbrăcat un cilindru cav şi este executată o
canelură, în care este amplasată o lamă ascuţită detaşabilă, cu posibilitatea fixării acesteia cu ajutorul cilindrului cav la deplasarea lui
în direcţie distală. Toate elementele dispozitivului sunt executate din oţel inoxidabil.

Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Фитотерапевтическая композиция для
получения водного настоя с антигипертензивным эффектом
Изобретение относится к профилактической медицине, а именно к фитотерапевтической композиции для получения водного настоя с антигипертензивным эффектом.
Композиция, согласно изобретению, включает корень цикория, надземную часть
сурепки, почки березы, листья черной смородины, листья лебеды садовой, листья
крапивы жгучей, листья одуванчика, корень
лопуха, плоды боярышника, листья хвоща
полевого, сухой экстракт каннабидиола,
цветки бузины и кукурузные рыльца.
П. формулы: 1

Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Device for circular dissection of tissue
grafts
The invention relates to medical equipment, in
particular to devices for circular dissection of
tissue grafts, and can be used in regenerative
medicine.
Summary of the invention consists in that the
device comprises a working surface, on which
is placed a cylindrical support with a coaxial
hole with internal thread; two arms, pivotally
connected at one end with a screw. Each arm
consists of two rods, also pivotally connected
with a screw. At the joined ends of the arms is
fixed a cylindrical handle with serrated surface. The opposite end of the first arm is provided with external thread for its fixation in the
hole of the cylindrical support, and on the op-
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posite end of the second arm is put on a hollow cylinder and is made a groove, in which is
placed a removable sharp blade, with the
possibility of its fixation with the hollow cylinder upon its displacement in the distal direction. All elements of the device are made of
stainless steel.

INVENTIONS

(74)
(54)
(57)

Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Устройство для циркулярного рассечения тканевых трансплантатов
Изобретение относится к медицинской
технике, в частности, к устройствам для
циркулярного рассечения тканевых трансплантатов, и может быть использовано в
регенеративной медицине.
Сущность изобретения состоит в том, что
устройство содержит рабочую поверхность, на которой расположена цилиндрическая опора с соосным отверстием с
внутренней резьбой; два плеча, шарнирно
соединенных на одном конце с помощью
шурупа. Каждое плечо состоит из двух
стержней, также шарнирно соединенных с
помощью шурупа. На соединенных концах
плеч закреплена цилиндрическая ручка с
зазубренной поверхностью. Противоположный конец первого плеча снабжен
наружной резьбой для его фиксации в отверстии цилиндрической опоры, а на противоположном конце второго плеча надет
полый цилиндр и выполнен паз, в котором
размещено съемное острое лезвие, с возможностью его фиксации при помощи полого цилиндра при его перемещении в дистальном направлении. Все элементы
устройства выполнены из нержавеющей
стали.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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Dispozitiv pentru secţionarea grefelor tisulare lamelare
Invenţia se referă la tehnica medicală, în
special la dispozitive pentru secţionarea grefelor tisulare lamelare, şi poate fi utilizată în
medicina regenerativă.
Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozitivul conţine o placă de lucru pătrată, pe o
margine a căreia este sudată o riglă cu gradaţii. Pe placa de lucru, cu posibilitatea glisării,
este amplasat un mecanism pentru secţionare, care conţine două plăci dreptunghiulare cu
secţiune în formă de U, în care sunt executate
câte o canelură longitudinală, în care este
amplasată câte o lamă dreptunghiulară. La
distanţa de 4 cm de la fiecare capăt al plăcilor
dreptunghiulare este executată perpendicular
câte o gaură străpunsă, în care sunt introduse
două tije cilindrice, cu posibilitatea glisării pe
ele a plăcilor dreptunghiulare. Perpendicular
fiecărei găuri străpunse este executată câte o
gaură cu filet interior, în care sunt amplasate
şuruburi pentru fixarea plăcilor dreptunghiulare de tijele cilindrice, iar la mijlocul tijelor cilindrice este fixat un mâner, totodată toate elementele dispozitivului sunt executate din oţel
inoxidabil.
Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Device for dissection of lamellar tissue
grafts
The invention relates to medical equipment, in
particular to devices for dissection of lamellar
tissue grafts, and can be used in regenerative
medicine.
Summary of the invention consists in that the
device comprises a square working plate, on
one edge of which is welded a ruler with divisions. On the working plate, with the possibility of sliding, is placed a dissection mechanism, which contains two rectangular plates
with a U-shaped section, in each of which is
made a longitudinal groove, in which is placed
a rectangular blade. At a distance of 4 cm
from each end face of the rectangular plates
is perpendicularly made a through hole, in
which are inserted two cylindrical rods, with
the possibility of sliding thereon of rectangular
plates. Perpendicular to each through hole is
made a hole with internal thread, in which are
placed screws for attaching rectangular plates
to cylindrical rods, and in the middle of the cylindrical rods is fixed a handle, at the same
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urmare a rezorbţiei patologice sau fiziologice
ale osului.
Esenţa invenţiei constă în aceea, că
preoperator se efectuează tomografia computerizată cu determinarea dimensiunilor defectului osos al maxilarului, apoi de la pacient cu
2...3 ore înainte de procedură se prelevă 10
ml de sânge venos, care se centrifughează
timp de 8...12 min, la 3000...3500 rot./min, cu
obţinerea unei suspensii bogate în trombocite,
după care se întinde o bucată de plasă chirurgicală resorbabilă din poliglactină sau acid
poliglicolic, peste care se aplică cristale de
hidroxiapatită şi se stropeşte cu suspensia
pregătită cu formarea unui complex sub formă
de membrană, care se introduce într-o boxă
de presare pentru deshidratarea ei. Apoi se
efectuează anestezia locală şi o incizie a mucoasei, se decolează ţesuturile cu formarea
unui lambou mucoperiostal, se înlătură ţesuturile de granulaţie şi marginile ascuţite ale
osului; în locul defectului, se aplică alotransplant osos în calitate de material de augmentare, iar peste el se aplică membrana pregătită, care se adaptează după dimensiunile defectului osos, iar marginea liberă a membranei se fixează cu capse resorbabile, cu evitarea spaţiilor libere în regiunea defectului osos,
după care mucoasa se suturează.

time all elements of the device are made of
stainless steel.
Claims: 1
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Устройство для рассечения пластинчатых тканевых трансплантатов
Изобретение относится к медицинской
технике, в частности к устройствам для
рассечения пластинчатых тканевых трансплантатов, и может быть использовано в
регенеративной медицине.
Сущность изобретения состоит в том, что
устройство содержит квадратную рабочую
пластину, на одном краю которой приварена линейка с делениями. На рабочей пластине, с возможностью скольжения, размещен механизм для рассечения, который
содержит две прямоугольные пластины с
П-образным сечением, в которых выполнено по одному продольному пазу, в котором размещено по одному прямоугольному
лезвию. На расстоянии 4 см от каждого
торца прямоугольных пластин перпендикулярно выполнено по одному сквозному отверстию, в котором вставлены два цилиндрических стержня, с возможностью скольжения на них прямоугольных пластин.
Перпендикулярно каждому сквозному отверстию выполнено по одному отверстию с
внутренней резьбой, в которых размещены
шурупы для крепления прямоугольных
пластин к цилиндрическим стержням, а в
середине цилиндрических стержней закреплена ручка, при этом все элементы
устройства выполнены из нержавеющей
стали.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11) 1503 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)
(21) s 2020 0122
(22) 2020.10.05
(71)(72)(73) ZUGRAV Vasile, MD; CHELE Nicolae,
MD
(54) Metodă de restabilire a defectelor osoase
ale maxilarelor
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
stomatologie şi poate fi utilizată pentru restabilirea defectelor osoase ale maxilarelor, ca

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for restoring bone defects of the
jaws
The invention relates to medicine, especially
to dentistry and can be used for restoring
bone defects of the jaws, caused by pathological or physiological bone resorption.
Summary of the invention consists in that it is
preoperatively performed the computed tomography with the determination of the dimensions of the bone defect of the jaw, then
from the patient 23 hours before the procedure is sampled 10 ml of venous blood, which
is centrifuged for 812 min, at 30003500
rpm, to obtain a platelet-rich suspension, after
which is stretched a piece of absorbable surgical polyglactin or polyglycolic acid mesh, on
which are applied hydroxyapatite crystals and
is sprayed with the prepared suspension with
the formation of a membrane-shaped complex, which is introduced into a press box for
its dehydration. Then local anesthesia and an
incision of the mucous membrane are performed, the tissues are detached with the
formation of a mucoperiosteal flap, the granu-
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lation tissues and sharp edges of the bone
are removed; a bone allograft is applied in the
defect site as an augmenting material, over
which is applied the prepared membrane,
which is adapted to the dimensions of the
bone defect, and the free edge of the membrane is fixed with absorbable staples, avoiding free spaces in the area of the bone defect,
after which the mucous membrane is sutured.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод восстановления костных дефектов челюстей
Изобретение относится к медицине, особенно к стоматологии, и может быть использовано для восстановления костных
дефектов челюстей, вызванных патологической или физиологической резорбцией
кости.
Сущность изобретения заключается в том,
что перед операцией проводят компьютерную томографию с определением размеров костного дефекта челюсти, затем у пациента за 2...3 часа до процедуры делают
забор 10 мл венозной крови, которую центрифугируют 8...12 мин, при 3000...3500
об./мин, с получением богатой тромбоцитами суспензии, после чего растягивают
кусок рассасывающейся хирургической
сетки из полиглактина или полигликолевой
кислоты, на которую накладывают кристаллы гидроксиапатита и опрыскивают
приготовленной суспензией с образованием комплекса в виде мембраны, которую
вводят в пресс-бокс для ее дегидратации.
Затем проводят местную анестезию и разрез слизистой оболочки, отделяют ткани с
образованием
слизисто-надкостничного
лоскута, удаляют грануляционные ткани и
острые края кости; в место дефекта в качестве аугментационного материала накладывают костный аллотрансплантат, поверх которого накладывают подготовленную мембрану, которую адаптируют по
размеру костного дефекта, а свободный
край мембраны фиксируют рассасывающимися скобами, избегая свободных пространств в области костного дефекта, после чего слизистую оболочку ушивают.
П. формулы: 1
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(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) COCIUG Adrian, MD; MACAGONOVA Olga,
MD; NACU Viorel, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Dispozitiv pentru fixarea corneei
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, utilizată în medicina regenerativă, şi poate fi utilizată pentru fixarea corneei în timpul procesării.
Esenţa invenţiei constă în aceea ca dispozitivul include un corp, format din două cilindre,
sudate coaxial la unul din capete, dintre care
primul cilindru este cu diametrul de 30 mm, iar
cel de-al doilea - cu diametrul de 24 mm, la
capătul liber al celui de-al doilea cilindru fiind
executată o concavitate de 6 mm. Dispozitivul
de asemenea conţine un inel cu diametrul de
20 mm, care este unit rigid cu un capăt al unei
bare semicirculare cu diametrul de 10 mm,
capătul opus al căreia este unit rigid cu mijlocul altei bare semicirculare cu diametrul de 25
mm, capetele căreia sunt fixate de marginea
liberă a celui de-al doilea cilindru cu ajutorul
unor şuruburi. Toate elementele dispozitivului
sunt executate din oţel inoxidabil.
Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Cornea fixation device
The invention relates to medical equipment,
used in regenerative medicine, and can be
used for fixing the cornea during processing.
Summary of the invention consists in that the
device comprises a body, consisting of two
cylinders, welded coaxially at one of the ends,
of which the first cylinder is with a diameter of
30 mm, and the second – with a diameter of
24 mm, at the free end of the second cylinder
is made a concavity of 6 mm. The device also
comprises a ring with a diameter of 20 mm,
which is rigidly connected to one end of a
semicircular rod with a diameter of 10 mm,
the opposite end of which is rigidly connected
to the middle of another semicircular rod with
a diameter of 25 mm, the ends of which are

INVENŢII
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fixed on the free edge of the second cylinder
by means of screws. All elements of the device are made of stainless steel.

sudare cu ajutorul a două tije încovoiate. Toate elementele sunt executate din oţel inoxidabil.

Claims: 1
Fig.: 3

Revendicări: 1
Figuri: 5

*
* *
Устройство для фиксации роговицы
Изобретение относится к медицинской
технике, применяемой в регенеративной
медицине, и может быть использовано для
фиксации роговицы при обработке.
Сущность изобретения состоит в том, что
устройство включает корпус, состоящий из
двух цилиндров, приваренных соосно на
одном из концов, из которых первый цилиндр диаметром 30 мм, а второй - диаметром 24 мм, на свободном конце второго
цилиндра выполнена вогнутость 6 мм.
Устройство также содержит кольцо диаметром 20 мм, которое жестко соединено с
одним концом полукруглого стержня диаметром 10 мм, противоположный конец которого жестко соединен с серединой другого полукруглого стержня диаметром 25 мм,
концы которого закреплены на свободном
крае второго цилиндра с помощью шурупов. Все элементы устройства выполнены
из нержавеющй стали.

(54)
(57)

Claims: 1
Fig.: 5

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 3
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(72) COCIUG Adrian, MD; MACAGONOVA Olga,
MD; NACU Viorel, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Fixator pentru procesarea corneei
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, utilizată în medicina regenerativă, şi poate fi utilizată în calitate de fixator pentru procesarea
corneei.
Esenţa invenţiei constă în aceea că fixatorul
pentru procesarea corneei include două inele,
executate din fir metalic cu grosimea de 2
mm, unul cu diametrul de 20 mm, iar al doilea - de 25 mm, care sunt fixate coaxial prin

*
* *
Cornea processing fixator
The invention relates to medical equipment,
used in regenerative medicine, and can be
used as a cornea processing fixator.
Summary of the invention consists in that the
cornea processing fixator comprises two
rings, made of metal wire of a thickness of 2
mm, one with a diameter of 20 mm, and the
second - of 25 mm, which are fixed coaxially
by welding with the help of two curved rods.
All elements are made of stainless steel.

*
* *
Фиксатор для обработки роговицы
Изобретение относится к медицинской технике, применяемой в регенеративной медицине, и может быть использовано в качестве фиксатора для обработки роговицы.
Сущность изобретения состоит в том, что
фиксатор для обработки роговицы включает два кольца, выполненных из проволоки
толщиной 2 мм, одно диаметром 20 мм, а
второе - 25 мм, которые закреплены соосно сваркой при помощи двух изогнутых
стержней. Все элементы выполнены из
нержавеющей стали.
П. формулы: 1
Фиг.: 5

(11)
(51)

1506 (13) Y
Int. Cl.: C11B 5/00 (2006.01)
A23D 9/00 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
C09K 15/00 (2006.01)
(21) s 2020 0018
(22) 2020.03.05
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) POPOVICI Violina, MD; GHENDOV-MOŞANU
Aliona,
MD;
STURZA
Rodica,
MD;
DESEATNICOVA Olga, MD
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(57)
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Procedeu de stabilizare a uleiurilor vegetale
Invenţia se referă la industria uleiului şi a grăsimilor, şi anume la un procedeu de stabilizare a uleiurilor vegetale.
Procedeul, conform invenţiei, include administrarea în uleiul de floarea-soarelui sau de porumb, sau de nuci, sau de seminţe de struguri
a unui extract liposolubil de cătină albă sau de
păducel, sau de măceşe, în cantitate de
0,5...10% vol., până la un conţinut total de carotenoide de 25...250 mg/L, totodată extractul
liposolubil este obţinut prin uscarea convectivă a materiei prime, măcinarea acesteia,
amestecarea materiei prime măcinate cu ulei,
extracţia componentelor bioactive prin ultrasonare cu agitare, separarea extractului liposolubil de faza solidă prin centrifugare cu filtrare ulterioară.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for stabilizing vegetable oils
The invention relates to the fat and oil industry, namely to a method for stabilizing vegetable oils.
The method, according to the invention, comprises the introduction into sunflower or corn
oil, or walnut oil, or grapeseed oil of a fatsoluble extract of sea buckthorn or hawthorn,
or rose hips in an amount of 0.510% by
vol., up to a total carotenoid content of
25250 mg/L, at the same time the fatsoluble extract is obtained by convective drying of raw material, grinding thereof, mixing of
the ground raw material with oil, ultrasonic extraction of bioactive components with stirring,
separation of the fat-soluble extract from the
solid phase by centrifugation with subsequent
filtration.

получен путем конвективной сушки сырья,
его измельчения, смешивания измельченного сырья с маслом, ультразвуковой экстракции биоактивных компонентов с перемешиванием, отделения жирорастворимого экстракта от твердой фазы центрифугированием с последующей фильтрацией.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1507 (13) Y
Int. Cl.: C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/18 (2006.01)
C01G 45/12 (2006.01)
(21) s 2020 0078
(22) 2020.07.17
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; COVALI Alexandr,
MD
(54) Procedeu de protecţie a oţelului de
coroziune în apă
(57) Invenţia se referă la domeniul protecţiei metalelor de coroziune în apă şi poate fi utilizată
pentru a inhiba coroziunea în sistemele închise ale conductelor de oţel.
Procedeul de protecţie a oţelului de coroziune
în apă constă în introducerea în mediul coroziv
a 0,5-1,5 g/l de permanganat de potasiu
KMnO4 şi 10-40 ml/l de extract apos de rostopască Chelidonium majus, obţinut prin extracţia frunzelor şi tulpinilor uscate cu apă în raport
de masă de 1:(20-30) la temperatura de 7590°C timp de 2-3 ore, cu filtrarea ulterioară.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în utilizarea unui inhibitor ecologic inofensiv, eficient şi
necostisitor, care asigură sporirea rezistenţei
la coroziune de până la 29,6 ori.
Revendicări: 1

Claims: 1
*
(54)
(57)

54

* *
Способ стабилизации растительных
масел
Изобретение относится к масложировой
промышленности, а именно к способу стабилизации растительных масел.
Способ, согласно изобретению, включает
введение в подсолнечное или кукурузное
масло, или масло грецкого ореха, или виноградных косточек, жирорастворимого
экстракта облепихи или боярышника, или
шиповника в количестве 0,5...10% об., до
общего содержания каротиноидов 25250
мг/л, при этом жирорастворимый экстракт

(54)
(57)

*
* *
Process for corrosion protection of steel
in water
The invention relates to the field of metal protection from corrosion in water and can be
used to inhibit corrosion in closed steel pipeline systems.
The process for corrosion protection of steel
in water comprises the introduction into the
corrosive medium of 0.5-1.5 g/L of potassium
permanganate KMnO4 and 10-40 ml/L of
aqueous extract of greater celandine Chelidonium majus, obtained by water extraction of
dry leaves and stems in a mass ratio of 1:(20-

INVENŢII
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Trei muchii (3, 4, 5), la capetele superioare,
sunt arcuite uniform în direcţie longitudinală,
cu posibilitatea îmbinării nedemontabile a
acestora prin suprapunere cu capătul liber al
muchiei rectilinii, iar capetele inferioare ale tuturor muchiilor sunt fixate perpendicular pe
colţurile bazei (1). Între muchii, la bază (1) şi
în partea din mijloc a carcasei, sunt fixate rigid rigle orizontale alungite (6), (7). Conform
primei realizări a dispozitivului, profilul feţelor
laterale este executat cav de tip închis, iar,
conform celei de-a doua realizare a dispozitivului, feţele laterale sunt executate continui,
totodată partea superioară a feţelor laterale
este îndoită uniform sub un unghi, iar cel puţin
una din feţe este executată în partea centrală
cu o tăietură de dimensiuni corelate cu statura
omului.

30) at a temperature of 75-90C for 2-3 hours,
with subsequent filtration.
The technical result of the invention consists
in using an environmentally friendly, effective
and inexpensive inhibitor, which provides an
increase in corrosion resistance of up to 29.6
times.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ защиты стали от коррозии в воде
Изобретение относится к области защиты
металлов от коррозии в воде и может быть
использовано для ингибирования коррозии
в замкнутых системах стальных трубопроводов.
Способ защиты стали от коррозии в воде
состоит во введении в коррозионную среду
0,5-1,5 г/л марганцовокислого калия KMnO4
и 10-40 мл/л водного экстракта чистотела
большого Chelidonium majus, полученного
путем экстракции сухих листьев и стеблей
в воде при массовом соотношении 1:(2030) при температуре 75-90°С в течение 2-3
ч, с последующей фильтрацией.
Технический результат изобретения состоит в использовании экологически безопасного, эффективного и недорогого ингибитора, обеспечивающего увеличение устойчивости к коррозии до 29,6 раз.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1508 (13) Y
Int. Cl.: E04H 9/02 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
(21) s 2019 0095
(22) 2019.09.05
(71)(72)(73) KONEV Serghei, MD
(54) Dispozitive de protecţie în timpul cutremurului
(57) Invenţia se referă la dispozitive de protecţie
individuală a oamenilor, şi anume pentru asigurarea siguranţei oamenilor în clădirile rezidenţiale în cazul calamităţilor naturale, în particular în timpul cutremurului.
Dispozitivele de protecţie în timpul cutremurului conţin o carcasă de formă piramidală cu o
bază (1) şi feţe laterale, muchia rectilinie comună a cărora este perpendiculară bazei (1).

Revendicări: 6
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Earthquake protection devices
The invention relates to devices for individual
protection of people, namely to ensure the
safety of people in residential buildings in the
event of natural disasters, in particular during
an earthquake.
The earthquake protection devices comprise
a body of pyramidal shape with a base (1)
and lateral faces, the common rectilinear
edge of which is perpendicular to the base
(1). Three edges (3, 4, 5), at the upper ends,
are made arcuate in longitudinal direction,
with the possibility of their permanent overlap
connection to the free end of the rectilinear
edge, and the lower ends of all edges are
fixed perpendicularly on the corners of the
base (1). Between the edges, at the base (1)
and in the middle of the body, are rigidly fixed
elongated horizontal crossbars (6), (7). According to the first embodiment of the device,
the profile of the lateral faces is made hollow
of closed type, and according to the second
embodiment of the device, the lateral faces
are made solid, at the same time the upper
part of the lateral faces is uniformly bent at an
angle, and at least one of the faces is made in
the central part with a cutout of dimensions
correlated with a man’s height.
Claims: 6
Fig.: 4
*
*

*
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56

Устройства для защиты во время землетрясения
Изобретение относится к устройствам индивидуальной защиты людей, а именно
для обеспечения безопасности людей в
жилых зданиях в случае стихийных бедствий, в частности во время землетрясения.
Устройства для защиты в случае землетрясения содержат корпус пирамидальной
формы с основанием (1) и боковыми гранями, общее прямолинейное ребро которых перпендикулярно основанию (1). Три
ребра (3, 4, 5), на верхних концах, выполнены
дугообразными
в
продольном
направлении, с возможностью их неразъемного соединения внахлест со свободным
концом прямолинейного ребра, а нижние
концы всех ребер закреплены перпендикулярно на углах основания (1). Между ребрами, у основания (1) и посередине корпуса, жестко закреплены удлиненные горизонтальные ригели (6), (7). Согласно первому исполнению устройства, профиль боковых граней выполнен полым закрытого
типа, а согласно второму исполнению
устройства, боковые грани выполнены

INVENTIONS
сплошным, при этом верхняя часть боковых граней равномерно изогнута под углом, а, по меньшей мере, одна из граней
выполнена в центральной части с вырезом
с размерами, коррелирующими с ростом
человека.
П. формулы: 6
Фиг.: 4
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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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(51)

MD/EP 3250208 (13) T2
Int.Cl.: A61K 31/519 (2006.01.01)
C07D 471/12 (2006.01.01)

(21)

e 2017 0317

(96)

16744237.5, 2016.01.29

(97)

3250208, 2017.12.06

(11)

(80)

EPB nr. 40/2020, 2020.09.30

(87)

WO 2016/123571, 2016.08.04

(31)

201562109737P; 201562148844P;
201562233757P

(32)

2015.01.30; 2015.04.17; 2015.09.28

(33)

US; US; US

(57)

Claims: 7
Fig.: 8

(71)(73) ONCOCEUTICS, INC., US
(72)

This disclosure relates to methods of
treatment using compound (1) or analogs
thereof, and pharmaceutically acceptable
salts thereof. Also disclosed are compounds
of formula (10): as defined in the specification, and pharmaceutically acceptable
salts thereof, as well as pharmaceutical
compositions
comprising
the
same.
Methods of treatment, such as for cancer,
are provided that comprise administering
the compounds and their salts to a subject
in need of such treatment.

STOGNIEW Martin, US; ALLEN Joshua E.,
US;
POTTORF
Richard
S.,
US;
NALLAGANCHU Bhaskara Rao, US; OLSON Gary L., US; SUN Yanjun, US

(11)

(74)

CORCODEL Angela

(51)

(54)

7-Benzil-4-(4-(trifluorometil)benzil)-1,2,
6,7,8,9-hexahidroimidazo[1,2-a]pirido[3,4e]pirimidin-5(1h)-onă și sărurile acesteia
și utilizarea lor în terapie
7-benzyl-4-(4-(trifluoromethyl)benzyl)1,2,6,7,8,9-hexahydroimidazo[1,2-a]pyrido[3,4-e]pyrimidin-5(4h)-one and salts
thereof and their use in therapy
7-Бензил-4-(2-метилбензил)-2,4,6,7,8,9гексагидроимидазо[1,2-a]пиридо[3,4e]пиримидин-5(1H)-он, его аналоги и
соли и их применение в терапии

(21)

e 2018 0452

(96)

16738322.3, 2016.06.28

(97)

3313845, 2018.05.02

(80)

EPB nr. 33/2020, 2020.08.12

(87)

WO 2017/004025, 2017.01.05

(31)

201562186254P; 201662338245P

(32)

2015.06.29; 2016.05.18

(33)

US; US

(57)

Această invenție se referă la metode de
tratament utilizând compusul (1) sau analogi
ai acestuia și săruri acceptabile farmaceutic
ale acestuia. De asemenea, sunt dezvăluiți
compușii cu formula (10) așa cum sunt definiți în specificație, și sărurile acceptabile
farmaceutic ale acestora, precum și compozițiile farmaceutice care le conțin. Sunt furnizate metode de tratament, cum ar fi tratamentul cancerului, care cuprind administrarea compușilor și a sărurilor acestora unui
subiect care are nevoie de un astfel de tratament.
Revendicări: 7
Figuri: 8
*
* *
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MD/EP 3313845 (13) T2
Int.Cl.: A61K 47/68 (2017.01.01)
C07D 519/00 (2006.01.01)
C07K 16/28 (2006.01.01)
C07K 16/30 (2006.01.01)
A61K 39/00 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
C07D 487/04 (2006.01.01)

(71)(73) IMMUNOGEN, INC., US
(72)

YODER Nicholas C., US; BAI Chen, US;
MILLER Michael Louis, US

(74)

CORCODEL Angela

(54)

Conjugați cu anticorpi având cisteină
modificată prin inginerie genetică
Conjugates of cysteine engineered
antibodies
Конъюгаты
модифицированных
цистеином антител

(57)

Invenția se referă la noi conjugați de agent
de legare a celulei-agent citotoxic, în care
agentul de legare a celulei (CBA) este legat
covalent de agentul citotoxic printr-un Cys
modificat, precum ar fi un Cys modificat în
domeniul CH3 al lanțului greu; într-o poziție
corespunde poziției 442 de numerotare
EU/OU (sau C442) pe un anticorp CBA.
Invenția oferă, de asemenea, metode de
preparare a conjugaților prezentei invenții.

INVENŢII
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Invenția mai oferă o compoziție și metode
utile pentru inhibarea creșterii celulare
anormale sau tratarea unei tulburări proliferative la un mamifer utilizând conjugații invenției.
Revendicări: 17
Figuri: 8
Secvenţe: 16

(72)
(74)

PARASCA Dumitru

(54)

Compuși utili ca inhibitori ai kinazei
Ccompounds useful as kinase inhibitors
Соединения, полезные в качестве
ингибиторов киназы

(57)

Invenția se referă la noi compuși. Compușii
invenției sunt inhibitori ai tirozin kinazei. Specific, compușii invenției sunt utili ca inhibitori
ai tirozin kinazei Bruton (BTK). Invenția reflectă de asemenea utilizarea compușilor
pentru tratarea afecțiunilor tratabile prin inhibarea tirozin kinazei Bruton, de exemplu
cancer, limfom, leucemie și boli imunologice.

*
* *
(57)

The invention relates to novel cell-binding
agent-cytotoxic agent conjugates, wherein
the cell-binding agent (CBA) is covalently
linked to the cytotoxic agent through an
engineered Cys, such as an engineered Cys
in the heavy chain CH3 domain, at a
position corresponds to the EU/OU
numbering position 442 (or C442) on an
antibody CBA. The invention also provides
methods of preparing the conjugates of the
present invention. The invention further
provides composition and methods useful
for inhibiting abnormal cell growth or treating
a proliferative disorder in a mammal using
the conjugates of the invention.

GUISOT Nicolas, GB

Revendicări: 21
*
* *
(57)

Claims: 17
Fig.: 8
Sequences: 16

This invention relates to novel compounds.
The compounds of the invention are
tyrosine kinase inhibitors. Specifically, the
compounds of the invention are useful as
inhibitors of Bruton's tyrosine kinase
(BTK).The invention also contemplates the
use of the compounds for treating conditions
treatable by the inhibition of Bruton's
tyrosine kinase, for example cancer,
lymphoma, leukemia and immunological
diseases.
Claims: 21

(11)
(51)

MD/EP 3390395 (13) T2
Int.Cl.: C07D 405/14 (2006.01.01)
A61K 31/415 (2006.01.01)
A61K 31/4155 (2006.01.01)
C07D 231/14 (2006.01.01)
C07D 401/04 (2006.01.01)
C07D 401/06 (2006.01.01)
C07D 403/04 (2006.01.01)
C07D 405/04 (2006.01.01)
C07D 405/06 (2006.01.01)
C07D 405/08 (2006.01.01)
C07D 413/06 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)

(11)
(51)

(21)

MD/EP 3497085 (13) T2
Int.Cl.: C07D 231/42 (2006.01.01)
C07D 285/04 (2006.01.01)
C07C 311/16 (2006.01.01)
C07D 285/135 (2006.01.01)
C07C 311/21 (2006.01.01)
C07D 263/50 (2006.01.01)
C07C 311/51 (2006.01.01)
A61P 3/00 (2006.01.01)
e 2019 0679

(21)

e 2018 1001

(96)

17746149.8, 2017.08.07

(96)

16816363.2, 2016.12.16

(97)

3497085, 2019.06.19

(97)

3390395, 2018.10.24

(80)

EPB nr. 30/2020, 2020.07.22

(80)

EPB nr. 37/2020, 2020.09.09

(87)

WO 2018/029150, 2018.02.15

(87)

WO 2017/103611, 2017.06.22

(31)

16183294

(31)

201522245; 201613945

(32)

2016.08.09

(32)

2015.12.16; 2016.08.15

(33)

EP

(33)

GB; GB

(71)(73) DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A., IT

(71)(73) LOXO ONCOLOGY, INC., US
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(72)

INVENTIONS

DE PIZZOL Maria, IT; SIRICO Anna, IT;
ZIPPOLI Mara, IT; BIANCHINI Gianluca, IT;
BECCARI Andrea, IT; ARAMINI Andrea, IT;
LIBERATI Chiara Rossana Maria, IT

(74)

SOKOLOVA Sofia

(54)

Sulfonamide în calitate de agoniști ai
GPR40- și GPR120Sulfonamides as gpr40- and gpr120agonists
Сульфонамиды в качестве агонистов
GPR40- и GPR120-

(57)

Invenţia se referă la compuşi care acţionează ca agonişti ai proteinei G cuplate la receptorul 120 (GPR 120) şi/sau 40(GPR40)
având formula (1). Compuşii menţionaţi sunt
utili în tratamentul bolilor sau tulburărilor
modulate de GPR120 şi/sau GPR40 ca diabet (în particular diabetul de tip 2), tolerant
la glucoza modificată, rezistentă la insulină,
obezitate, tulburări legate de obezitate, sindromul metabolic, dislipidemia, LDL ridicat,
trigliceride ridicate, inflamaţia indusă de
obezitate, osteoporoză şi tulburările cardiovasculare legate de obezitate.

(31)

102016118298

(32)

2016.09.28

(33)

DE

(71)(73) HEINZE GRUPPE VERWALTUNGS GMBH,
DE
(72)

PFEFFER Karsten, DE; WANNINGER
Volkmar, DE

(74)

SOKOLOVA Sofia

(54)

Plafon de beton, ansamblu pentru fabricarea unui plafon de beton și procedeu
pentru fabricarea unui plafon de beton
Concrete ceiling, kit for producing a concrete ceiling, and method for producing a
concrete ceiling
Бетонное перекрытие, комплект для
изготовления бетонного перекрытия и
способ
изготовления
бетонного
перекрытия

(57)

Un plafon de beton (1) cuprinzând o plasă
de armătură inferioară (5) și o plasă de armătură superioară (2), între care sunt dispuse o multitudine de corpuri de dezlocuire
(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80), în care plasele de armătură inferioară și superioară (2,
5) și corpurile de dezlocuire (10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80) sunt încorporate în beton, și
fiecare corp de dezlocuire (10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80) înconjoară cel puțin parțial
cel puțin un canal (11, 21, 31, 41, 51, 61,
71, 81) care stabilește o legătură între betonul de la nivelul plasei de armătură inferioare (5) și betonul de la nivelul plasei de armătură superioare (2), în care corpurile de dezlocuire (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) se
sprijină unul de altul cel puțin pe porțiuni, pe
cel puțin trei laturi, într-o zonă centrală a
plafonului de beton. Invenţia se referă, de
asemenea, la un procedeu pentru fabricarea unui plafon de beton (1) cu capacităţi
portante definite.

Revendicări: 17
*
* *
(57)

The invention relates to compounds acting
as agonists of G-protein coupled receptor
120 (GPR120) and/or 40 (GPR40), and
having formula (I). Said compounds are
useful in the treatment of diseases or
disorders modulated by GPR120 and/or
GPR40 such as diabetes (particularly type 2
diabetes), impaired oral glucose tolerance,
insulin resistance, obesity, obesity related
disorders, metabolic syndrome, dyslipidemia, elevated LDL, elevated triglycerides,
obesity induced inflammation, osteoporosis
and
obesity
related
cardiovascular
disorders.

Revendicări: 13
Figuri: 38

Claims: 17

*
* *
(57)

(51)

MD/EP 3519645 (13) T2
Int.Cl.: E04B 5/32 (2006.01.01)

(21)

e 2019 0860

(96)

17778250.5, 2017.09.27

(97)

3519645, 2019.08.07

(80)

EPB nr. 45/2020, 2020.11.04

(87)

WO 2018/060279, 2018.04.05

(11)
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The invention relates to a concrete ceiling
(1) comprising a lower reinforcing mesh (5)
and an upper reinforcing mesh (2), between
which a plurality of displacement bodies (10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) is arranged,
wherein the lower and upper reinforcing
meshes (2, 5) and the displacement bodies
(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) are embedded in concrete and each displacement
body (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) at least
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partially extends around at least one channel (11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81), which
establishes a connection between the concrete at the lower reinforcing mesh (5) and
the concrete at the upper reinforcing mesh
(2), wherein the displacement bodies (10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) lie against each
other at least in some regions on at least
three sides in a center region of the concrete ceiling. The invention further relates to
a method for producing a concrete ceiling
(1) having defined load-bearing properties.

Procedeul menționat prevede utilizarea unei
singure matrițe care este adusă, atunci când
este echipată corespunzător (100.1.100.
2.100.3), într-o succesiune bine definită, în
fața a cel puțin trei injectoare distincte (I1, I2,
I3) pentru a obține, tot în secvenţă, prin cel
puțin o primă operație de turnare (P1) porțiunea inferioară a tălpii, adică „talpa exterioară”, prin cel puțin o a doua operație de turnare (P2) partea superioară a tălpii, adică
„branțul” și prin cel puțin o a treia operație de
turnare (P3) „talpa intermediară”.

Claims: 13
Fig.: 38

Revendicări: 5
Figuri: 7
*
* *
(57)

(51)

MD/EP 3600865 (13) T2
Int.Cl.: B29D 35/08 (2010.01.01)

(21)

e 2020 0115

(11)

(96)

18708419.9, 2018.03.05

(97)

3600865, 2020.02.05

(80)

EPB nr. 01/2021, 2021.01.06

(87)

WO 2018/177684, 2018.10.04

(31)

201700033305

(32)

2017.03.27

(33)

IT

(71)(73) (72) SCOLARO, Filippo, IT
(74)

SOKOLOVA Sofia

(54)

Procedeu pentru fabricarea unei tălpi
multistrat direct pe căpută
Process for manufacturing a multilayered sole directly on the upper
Способ изготовления многослойной
подошвы непосредственно на верхней части

(57)

Procedeu de fabricare a unei tălpi multistrat
direct pe căpută, de tipul care utilizează tehnica cunoscută sub numele de „injecție directă pe căpută”, prin care tălpile sunt realizate dintr-un material plastic și constau dintro multitudine de straturi cu culoare, densitate, moliciune și proprietăți fizico-mecanice
diferite. Straturile menționate formează cel
puțin o talpă exterioară, numită „talpă exterioară”, o talpă interioară, numită „branț”,
care aderă și se extinde doar parțial sau total
pe suprafața căputei și o talpă intermediară,
numită „talpă centrală”, care este destinată
să rețină celelalte două tălpi sus-menționate.

A process for manufacturing a multi-layered
sole directly on the upper, of the type that
employs the technique known as "direct
injection on the upper", by which soles are
made of a plastic material and consist of a
plurality of layers with different colour, density, softness and physical-mechanical
properties. Said layers form at least an external sole, called "outsole", an internal
sole, called "insole" that adheres and extends only partially or totally on the surface
of the upper, and an intermediate sole,
called "midsole", that is intended to hold the
other two above-said soles. Said process
provides for the use of a single mould which
is brought, when suitably equipped
(100.1,100.2,100.3), in a well-defined sequence, in front of at least three distinct
injectors (I1, I2, I3) in order to obtain, also
in sequence, by at least a first moulding
operation (P1) the lower portion of the sole,
i.e. the "outsole", by at least a second
moulding operation (P2) the upper part of
the sole, i.e. the "insole" and by at least a
third moulding operation (P3) the "midsole".
Claims: 5
Fig.: 7
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INVENTIONS

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
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Nr.
crt.

Cod ST. 3
OMPI
MD

(11)
Nr.
brevet
4693

(13) Cod
ST. 16
OMPI
C1

1

2

MD

4694

C1

3

GB

4695

C1

4

MD

4696

C1

5

MD

4697

C1

6

MD

4698

C1

7

MD

4699

C1

8

MD

4700

C1

9

FR

4701

C1

10

MD

4702

C1

11

MD

4703

C1

12

MD

4704

C1

(51) Indici de clasificare
A01C 1/06 (2006.01)
A01N 63/20 (2020.01)
C12N 1/20 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01N 63/20 (2020.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12P 27/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A61K 31/7048 (2006.01)
A61P 1/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/155 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
B64C 29/04 (2006.01)
B64C 15/00 (2006.01)
F02C 7/04 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07D 213/53 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
A61K 31/352 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
B23F 9/06 (2006.01)
B24B 1/00 (2006.01)
B42D 25/00 (2014.01)
G06K 19/06 (2006.01)
C02F 11/02 (2006.01)
C02F 11/12 (2006.01)
C02F 11/18 (2006.01)
C02F 3/30 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
C30B 25/00 (2006.01)
C30B 25/10 (2006.01)
C30B 29/16 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

a 2019 0009

2019.02.26

5/2020

a 2019 0003

2019.01.23

5/2020

a 2016 0131

2015.05.11

5/2020

a 2019 0027

2019.04.04

5/2020

a 2018 0102

2018.11.26

5/2020

a 2019 0006

2019.02.15

5/2020

a 2019 0037

2019.04.22

7/2020

a 2019 0011

2019.03.14

7/2020

a 2016 0070

2014.11.19

7/2020

a 2019 0046

2019.05.31

7/2020

a 2019 0028

2019.04.04

7/2020

a 2018 0024

2018.04.05

7/2020
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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.

Cod ST.
3 OMPI

(11) Nr.
brevet

1
2

MD
MD

1431
1434

(13) Cod
ST. 16
OMPI
Z
Z

3

MD

1435

Z

4
5
6
7

MD
MD
MD
MD

1436
1437
1438
1439

Z
Z
Z
Z

8

MD

1440

Z

9
10

MD
MD

1441
1442

Z
Z

11

MD

1443

Z

12

MD

1444

Z

13
14
15

MD
MD
MD

1445
1446
1447

Z
Z
Z

16

MD

1448

Z

17

MD

1449

Z

(51) Indici de clasificare
B66C 15/02 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61K 47/16 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61D 19/02 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/88 (2006.01)
E04B 1/92 (2006.01)
E05D 7/00 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 3/02 (2006.01)
H03K 4/00 (2006.01)
A01G 2/10 (2018.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A01G 2/10 (2018.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A01G 15/00 (2006.01)
F41F 3/04 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
A61D 7/00 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A23K 50/40 (2016.01)
A23K 40/20 (2016.01)
A61P 33/10 (2006.01)
B23H 3/00 (2006.01)
C25F 5/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

s 2018 0090
s 2019 0086

2018.09.17
2019.07.31

4/2020
5/2020

s 2019 0116

2019.11.06

5/2020

s 2019 0123
s 2019 0132
s 2019 0131
s 2019 0134

2019.12.16
2019.12.19
2019.12.19
2019.12.23

5/2020
5/2020
5/2020
5/2020

s 2019 0074

2019.07.11

5/2020

s 2019 0089
s 2019 0126

2019.08.06
2019.12.18

5/2020
7/2020

s 2019 0128

2019.12.18

7/2020

s 2019 0083

2019.07.25

7/2020

s 2019 0124
s 2019 0125
s 2018 0113

2019.12.17
2019.12.17
2018.11.28

7/2020
7/2020
7/2020

s 2019 0061

2019.06.25

7/2020

s 2019 0054

2019.06.03

7/2020
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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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PLANT VARIETIES

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

P

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

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

P

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

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

П

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

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

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

Nr. depozit/
Data depozit

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
propusă a soiului

No.

Application
number/
Filing date

a. Applicant
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Proposed variety
denomination

Date of
publication

№
п/п

Номер заявки/
Дата подачи

а. Заявитель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Дата
публикации

1

v 2020 0028 /
2020.11.06

a. BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND VERTRETEN
DURCH JULIUS KÜHN-INSTITUT
BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT
FÜR KULTURPFLANZEN, DE

CIREŞ
(Prunus avium (L.) L.)

Предложенное
наименование
сорта
AREKO

b. Dr. SCHUSTER Mirko, DE

2

v 2020 0031 /
2020.11.30

a. ABERYSTWYTH UNIVERSITY,
GB;
CERES INC., US
b. CLIFTON-BROWN John, GB;
HUANG Lin, GB;
HAYES Charlotte, GB;
YOUELL Sue, GB;
ASHMAN Chris, GB;
AWTY-CARROLL Danny, GB;
DONNISON Iain, GB;
FLAVELL Richard, US;
GWYN Jeff, US
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Data
publicării

2021.02.28

Sweet Cherry
(Prunus avium (L.) L.)
Черешня
(Prunus avium (L.) L.)
MISCANT GIGANT
(Helianthus annuus L.)
Giant miscanthus
(Helianthus annuus L.)
Мискантус гигантский
(Helianthus annuus L.)

BIA

2021.02.28

MĂRCI
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III
Mărci / Trademarks

P

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

69

MD - BOPI 2/2021

TRADEMARKS

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

046336
2020.07.10
80466
2020.05.22
JM
INTEL CORPORATION, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - calculatoare; computere portabile; microcomputere; minicalculatoare; plăci de memorie; asistente personale digitale; organizatoare electronice personale portabile şi de mână; hardware de calculatoare; circuite integrate; memorii de circuite integrate; cipuri de
circuite integrate; chipset-uri; procesoare
semiconductoare; cipuri de procesoare semiconductoare; cipuri semiconductoare; microprocesoare; plăci cu circuite imprimate;
plăci de circuite electronice; plăci de bază
pentru calculatoare; dispozitive de memorie
pentru computere; sisteme de operare a calculatorului; micro-controlere; procesoare de
date; unităţi centrale de procesare; memorii
semiconductoare; microprocesoare programabile prin software; microprocesoare digitale şi optice; procesoare de date şi semnale
digitale şi optice; plăci video cu circuite; plăci
de circuite audio; placi de circuite audiovideo; acceleratoare video grafice; acceleratoare multimedia; procesoare video; plăci de
circuite pentru procesoare video; ambalaje şi
carcase pentru matriţe de procesoare;
carduri, discuri, benzi, fire, înregistrări, microcipuri şi circuite electronice, toate pentru
înregistrarea şi transmisia de date;
modemuri; aparate şi instrumente, toate pentru procesarea, stocarea, recuperarea, transmisia, afişarea, introducerea, generarea,
comprimarea, decomprimarea, modificarea,
difuzarea şi imprimarea datelor; dispozitive
de intrare şi de ieşire pentru calculatoare;
staţii de lucru (calculatoare); memorii de date; dispozitive de stocare; sisteme de securitate pentru hardware şi software de calculatoare; set de cipuri electronice; componente
pentru calculatoare şi circuite imprimate;
acceleratoare de voce; acceleratoare de
voce, date, imagini şi video; memorii flash;
dispozitive de memorii flash; sisteme de
memorii pentru calculatoare; cabluri şi adap-
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toare; terminale informatice şi imprimante
utilizate cu acestea; unităţi de afişare video;
aparate şi instrumente de telecomunicaţii;
aparate de fotografiat; hardware de calculatoare pentru calcul; hardware de calculatoare
pentru calcul prin intermediul unei reţele globale şi locale; hardware de calculatoare pentru cloud computing; hardware de calculatoare pentru calcul cu latenţă scăzută şi cu lăţime de bandă înaltă; hardware de calculatoare pentru utilizare în furnizarea unui mediu
de calcul securizat; hardware pentru reţele
de calculatoare; servere de comunicaţii de
calculator; hardware de calculatoare pentru
utilizare în furnizarea unei reţele securizate
de cloud computing; software de calculatoare
pentru calcul; software de calculatoare pentru cloud computing; software de calculatoare pentru calcul prin intermediul unei reţele
globale şi locale; software de calculatoare
pentru calcul cu latenţă scăzută şi cu lăţime
de bandă înaltă; componente hardware cu
memorie; software de calculatoare pentru
furnizarea unei reţele de calcul securizate;
software de calculator pentru utilizare în furnizarea unei reţele securizate de cloud
computing; software pentru sisteme de operare pe calculator; extensii, instrumente şi
programe utilitare de sisteme informatice în
domeniul software de aplicaţii pentru conectarea calculatoarelor personale, reţelelor,
aparatelor de telecomunicaţii şi aplicaţiilor
pentru reţele globale de calculatoare; hardware şi software de calculatoare pentru îmbunătăţirea şi furnizarea de transfer, transmisie, recepţie, procesare şi digitizare în
timp real a datelor; adaptoare de reţele informatice; controlere pentru reţele informatice; dispozitive de interfaţă pentru reţele informatice; hub-uri, comutatoare şi rutere pentru reţele informatice; microcontrolere pentru
dispozitive cu acces la Internetul Lucrurilor
(IoT); software de calculatoare descărcabil
pentru conectarea, operarea şi gestionarea
dispozitivelor cu acces la Internetul Lucrurilor
(IoT); software de calculatoare descărcabil
pentru conectarea, operarea şi gestionarea
dispozitivelor mobile cu acces la Internetul
Lucrurilor (IoT) mobil; hardware şi software
de calculatoare pentru dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea de reţele de calculatoare
locale şi de arie largă; hardware şi software
de calculatoare pentru dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de conferinţe audio-video interactive pe calculator; hardware
şi software de calculatoare pentru recepţia,
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afişarea şi utilizarea semnalelor video, audio
şi de date digitale difuzate; dispozitive electronice de control pentru interfaţa şi controlul
calculatoarelor şi reţelelor globale de calculatoare şi de telecomunicaţii cu difuzări de televiziune şi prin cablu şi echipamente; rutere
de reţea; hub-uri; servere; comutatoare; aparate pentru testarea şi programarea circuitelor integrate; aparate şi dispozitive de memorie periferice; aparate cu semiconductori;
hardware şi software de calculatoare pentru
crearea, facilitarea şi gestionarea accesului
de la distanţă la şi comunicarea cu reţelele
locale (LAN), reţele private virtuale (VPN),
reţele de arie largă (WAN) şi reţele globale
de calculatoare; software de operare pentru
rutere, comutatoare, hub-uri şi servere; instrumente software de calculatoare pentru
facilitarea aplicaţiilor software ale terţilor;
hardware şi software de calculatoare pentru
comunicaţii în reţele fără fir; publicaţii electronice descărcabile în domeniul electronicii,
semiconductoarelor şi aparatelor şi dispozitivelor electronice integrate, calculatoarelor,
telecomunicaţiilor, divertismentului, telefoniei
şi telecomunicaţiilor cu fir şi fără fir; hardware
de calculatoare pentru utilizare în vizualizarea automată, învăţarea automată, învăţarea
profundă, inteligenţa artificială, procesarea
limbajului natural, algoritmii de învăţare şi
analiza datelor; software de calculatoare
pentru învăţarea automată, cercetarea datelor şi analiza datelor; software de calculatoare pentru calcul cognitiv, învăţare profundă,
inteligenţă artificială; platformă de software
de calculatoare pentru calcul cognitiv; software de calculatoare pentru reprezentarea
grafică a datelor; software de calculatoare
pentru recunoaşterea formelor; software de
calculatoare pentru extragere de date; software de vizualizare computerizată pentru
obţinerea, procesarea, analiza şi înţelegerea
imaginilor digitale şi extragerea datelor vizuale; seturi pentru dezvoltare de software de
calculatoare; seturi pentru dezvoltare de software de calculatoare pentru vizualizare computerizată, învăţare automată, învăţarea profundă, inteligenţă artificială, procesarea limbajului natural, algoritmii de învăţare şi analiza datelor; software de vizualizare descărcabil şi înregistrat care utilizează inteligenţa
artificială pentru a vedea şi interpreta date, a
se conecta la hardware şi a stoca, gestiona
şi procesa date în cloud; hardware şi software de calculatoare pentru înregistrarea, procesarea, recepţia, reproducerea, transmite-
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rea, modificarea, comprimarea, decomprimarea, difuzarea, îmbinarea şi îmbunătăţirea
sunetului, imaginilor, materialelor grafice şi a
datelor; programe software cu algoritmi pentru operarea şi controlul calculatoarelor; hardware şi software de calculatoare pentru
îmbunătăţirea şi furnizarea de transfer, transmisie, recepţie, procesare şi digitizare în
timp real a informaţiilor audio şi video grafice;
software de calculatoare descărcabil şi înregistrat pentru colectarea, compilarea, procesarea, transmisia şi diseminarea datelor sistemului de poziţionare globală (GPS) pentru
utilizare în dispozitive fixe, mobile şi portabile; baze de date electronice care cuprind
informaţii rutiere, geografice, despre hărţi,
despre linii de transport public, informaţii
despre linia de transport public, informaţii
despre rutele de transport public, orare şi
programe de transport public şi alte informaţii
despre transport public înregistrate pe suporturi informatice; software de navigaţie pentru
calcularea şi afişarea rutelor; sistem de navigaţie pentru transport public cu afişaje digitale interactive de hărţi, instrucţiuni digitale şi
informaţii generate de utilizatori; software de
calculatoare social interactiv pentru recuperarea şi afişarea informaţiilor despre transport public, de navigaţie, geografice, despre
hărţi şi de călătorie; software de calculatoare
social interactiv pentru a permite transmisia
de informaţii despre transport public, cartografiere, navigaţie, trafic, rute şi puncte de
interes către reţelele de telecomunicaţii, telefoanele celulare, dispozitivele de navigaţie şi
alte dispozitive mobile şi portabile; software
de calculator social interactiv care permite
schimbul de informaţii între utilizatori; calculatoare şi sisteme controlate de calculator
pentru conducere autonomă, vehicule conectate, asistate de şofer, dispozitive aeriene
fără pilot şi drone; platforme de hardware şi
software de calculatoare cu afişaje interactive, sisteme de control şi dispozitive de control, sisteme de avertizare, conexiune, computere de board şi sisteme de poziţionare
globală (GPS) pentru vehicule, vehicule conectate, autonome şi vehicule fără conducător; sisteme multi-cameră pentru vehicule;
dispozitive de navigaţie şi ghidare GPS, de
urmărire a locaţiei GPS, de afişare de hărţi şi
calculare a rutelor GPS, dispositive de înregistrare video şi de reţele de comunicaţii fără
fir pentru transmisia datelor sau imaginilor
pentru vehicule; aplicaţii software de calculatoare pentru agenţi virtuali digitali, sisteme

MĂRCI
predictive, învăţare automată, automatizarea
proceselor cognitive, recunoaşterea formelor,
recunoaşterea caracterelor, aplicaţii de calcul
vizual, virtualizarea cunoştinţelor, robotică,
drone şi vehicule fără pilot; aplicaţii software
şi hardware de calculatoare pentru comanda
conducerii automate de vehicule; aplicaţii
software şi hardware de calculatoare pentru
comanda conducerii automate de vehicule,
controlul autonom, navigarea, conducerea
asistată a vehiculelor şi conducerea autonomă a vehiculelor; dispozitive de localizare a
vehiculelor formate din software de calculatoare şi hardware de calculatoare, senzori,
emiţătoare, receptoare şi receptoare de satelit de poziţionare globală, toate pentru utilizare în legătură cu localizarea vehiculelor şi
monitorizarea vehiculelor;
42 - furnizare de uz temporar de software on-line
nedescărcabil pentru învăţare automată,
extragerea datelor, cercetarea datelor şi analiza datelor; furnizare de uz temporar de software on-line nedescărcabil pentru calcul
cognitiv, învăţare profundă, inteligenţă artificială; furnizare de uz temporar de software
nedescărcabil pentru cercetarea datelor şi
analiza datelor; furnizare de uz temporar de
software nedescărcabil pentru extragerea
datelor; furnizare de uz temporar de software
nedescărcabil pentru calcul cognitiv, învăţare
profundă, inteligenţă artificială; căutarea şi
recuperarea informaţiilor în reţele de calculatoare pentru terţi; servicii IT, şi anume furnizare de uz temporar de software on-line nedescărcabil, software de calculatoare folosit
ca interfaţă de programare a aplicaţiilor (API)
şi de widget software pentru învăţarea automată, extragerea datelor, cercetarea datelor
şi analiza datelor; furnizare de software de
vizualizare computerizată on-line nedescărcabil pentru obţinerea, procesarea, analiza şi
înţelegerea imaginilor digitale şi extragerea
datelor vizuale; furnizarea seturilor pentru
dezvoltare de software de calculatoare online nedescărcabile; furnizarea seturilor pentru dezvoltare de software de calculatoare
on-line nedescărcabile pentru vizualizare
computerizată, învăţare automată, învăţarea
profundă, inteligenţă artificială, procesarea
limbajului natural, algoritmii de învăţare şi
analiza datelor; furnizare de software de vizualizare on-line nedescărcabil care utilizează inteligenţa artificială pentru a vedea şi
interpreta date, a se conecta la hardware şi a
stoca, gestiona şi procesa date în cloud;
servicii software ca serviciu (SAAS) care
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oferă software pentru utilizare în furnizarea
posibilităţilor de cloud computing şi servicii
de tehnologie a informaţiei (IT), calcul şi
cloud computing; servicii software ca serviciu
(SAAS) care oferă software pentru utilizare
în calcul prin intermediul unei reţele globale
şi locale; servicii software ca serviciu (SAAS)
care oferă o platformă pentru dezvoltare de
software pentru utilizare în conectarea aplicaţiilor la sistemele şi dispozitivele întreprinderilor; consultanţă cu privire la software şi
furnizarea informaţiilor despre software ca
serviciu; servicii software ca serviciu (SAAS)
care oferă software pentru utilizare în furnizarea de calcul cu latenţă scăzută şi cu lăţime de bandă înaltă; servicii de software de
calculatoare pentru furnizarea posibilităţilor
de calcul pentru dezvoltatorii de aplicaţii şi
furnizorii de conţinut; cloud computing care
oferă software pentru utilizare în furnizarea
de calcul cu latenţă scăzută şi cu lăţime de
bandă înaltă, servicii de tehnologie a informaţiei (IT) şi calcul prin intermediul unei reţele globale şi locale; servicii de software de
calculatoare pentru furnizarea de posibilităţi
de cloud computing pentru dezvoltatorii de
aplicaţii şi furnizorii de conţinut; servicii pentru a permite rularea aplicaţiilor într-o reţea
on-line; servicii pentru furnizarea analizelor,
punerea în cache, calcul şi rutare de trafic;
servicii pentru furnizarea unei reţele de calcul
securizate şi de încredere; furnizarea serviciilor de consultanţă pentru hardware şi software de calculatoare în domeniul dezvoltării
mediului pe bază cloud cu integrarea aplicaţiilor în diverse platforme şi dispozitive conectate; servicii IT, şi anume crearea indexurilor
de informaţii, site-urilor şi resurselor pe baza
reţelelor de calculatoare; furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil pentru
conectarea, operarea şi gestionarea dispozitivelor unite în reţea în Internetul Lucrurilor
(IoT); furnizare de software on-line nedescărcabil pentru conectarea, operarea şi gestionarea dispozitivelor unite în reţea în Internetul Lucrurilor (IoT); software ca serviciu
(SAAS); servicii de consultanţă în domeniul
calculatoarelor şi calcului fără fir; servicii de
gestionare a reţelelor de calculatoare, şi
anume monitorizarea sistemelor de reţea în
scopuri tehnice; găzduirea de conţinut digital
pe Internet; servicii de monitorizare a reţelelor de calculatoare, şi anume furnizarea informaţiilor cu privire la operarea reţelelor de
calculatoare; personalizare de software web
şi proiectare de interfeţe pentru utilizatorii de
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calculatoare pentru terţi; servicii de dezvoltare, proiectare şi consultanţă pentru calculatoare; proiectare şi dezvoltare de standarde
pentru terţi referitoare la proiectarea şi implementarea de software de calculatoare,
hardware de calculatoare şi echipamente de
telecomunicaţii; furnizarea clienţilor şi tehnicienilor a informaţiilor referitoare la managementul proiectelor informatice; furnizare de
software ca serviciu on-line pentru colectarea, compilarea, procesarea, transmisia şi
diseminarea datelor de Sistem de Poziţionare Globală (GPS); furnizare de software online nedescărcabil cu informaţii rutiere, geografice, despre hărţi, despre linii de transport
public, informaţii despre linia de transport
public, informaţii despre rutele de transport
public, orare şi programe de transport public
şi alte informaţii despre transport public; furnizare de software de navigaţie on-line nedescărcabil pentru calcularea şi afişarea
rutelor şi partajarea sistemului de navigaţie
pentru transport public, informaţiilor despre
hărţi şi de călătorie; furnizare de software online nedescărcabil pentru a permite partajarea informaţiilor despre transport public, cartografiere, navigaţie, trafic, rute şi informaţiilor despre puncte de interes; software de
calculatoare social interactiv care permite
schimbul de informaţii între utilizatori; furnizarea de software ca serviciu on-line pentru
comanda conducerii automate de vehicule,
controlul autonom, navigarea, conducerea
asistată a vehiculelor şi conducerea autonomă a vehiculelor.

(210) 046524
(220) 2020.08.10
(730) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Parafarm», RU
Ul. Sverdlova, d. 4, g. Penza, 440026, Federaţia Rusă
(540)
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(591) Culori revendicate: alb, negru, verde de diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, galben
de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
05 - balsamuri de uz medical; suplimente alimentare biologic active; ape minerale pentru uz medicinal; ape termale; muştar de uz farmaceutic; suplimente alimentare pe bază de minerale; suplimente alimentare; suplimente alimentare cu albumină; suplimente alimentare pentru animale; suplimente alimentare cu drojdie;
suplimente nutritive pe bază de alginat; suplimente alimentare cu glucoză; suplimente dietetice de baza de cazeină; suplimente dietetice de baza de lecitină; suplimente dietetice cu
ulei de in; suplimente alimentare biologic active cu propolis; suplimente alimentare pe bază
de albumină; suplimente proteice pentru animale; suplimente alimentare pe bază de lăptişor de matcă; suplimente alimentare cu polen;
suplimente alimentare pe bază de germene
de grâu; suplimente dietetice pe bază de seminţe de in; suplimente alimentare pe bază de
enzime; tablete de uz farmaceutic; rădăcini
ale plantelor medicinale; remedii contra constipaţiei; uleiuri medicinale; remedii de uz medical enzimatice, nutraceutice, pe bază de
plante, pentru slăbire, sedative; remedii pentru
medicina umană; mentă de uz farmaceutic;
infuzii medicinale; tincturi de uz medical;
opodeldoc (liniment); decocturi de uz farmaceutic; alimente pentru bebeluşi; preparate cu
vitamine; preparate pentru baie de uz medical;
preparate pentru opoterapie; preparate medicinale pentru creşterea părului; produse chimico-farmaceutice; alimente dietetice adaptate de uz medical; siropuri de uz farmaceutic;
somnifere; medicamente hemostatice; substanţe cu acţiune în bolile de nervi; tonice
(medicamente); digestive de uz farmaceutic;
pastile pentru suprimarea apetitului; ierburi
medicinale; ceai de slăbit medicinal; ceaiuri
medicinale; ceaiuri din plante pentru uz medicinal; extracte de hamei de uz farmaceutic;
elixiruri (preparate farmaceutice).
(531) CFE(8) 01.07.06; 24.17.20;
27.05.07; 27.05.08; 29.01.15.

25.12.03;

(210) 046697
(220) 2020.09.01
(730) TERMICAN Maxim, MD
Str. Calea Unirii nr. 66, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

MD -BOPI 2/2021
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 03.01.08; 03.01.16;
26.07.09; 27.05.24; 29.01.13.

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

(210) 046718
(220) 2020.09.03
(730) RUSERENARD S.R.L., MD
Str. Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

03.01.24;

(210) 046721
(220) 2020.09.04
(730) PUZUR Lilian, MD
Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046732
(220) 2020.09.03
(730) VACUM-NORD S.R.L., MD
Str. Sorocii nr. 125,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, galben,
negru.
(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;

(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe,
alb.
(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,
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zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată).
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 24.17.02;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.10; 29.01.12.

(210) 046746
(220) 2020.09.08
(730) IOSIP Ştefan, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 141/1, ap. 25,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse pentru dezinfectarea mâinilor, suprafeţelor, obiectelor de inventar şi a echipamentelor din domeniul sănătăţii publice şi
a industriei alimentare.

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru de
diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
34 - tutun; tutun de rulat; înlocuitori de tutun, cu
excepţia celor pentru uz medical; produse
din tutun; tutun cu arome, cu excepţia aromelor de uleiuri esenţiale; filtre pentru tutun;
tutun de pipă; tutun neprelucrat; tutun de
mestecat; chibrituri; ţigarete; produse pentru
fumători; brichete pentru fumători, scrumiere
pentru fumători; vaporizatoare orale pentru
fumat.
(531) CFE(8) 01.01.05; 03.01.02; 24.01.07; 24.01.15;
24.01.18; 24.01.19; 24.09.01; 25.01.06;
27.05.21; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 046848
(220) 2020.09.29
(730) VORNICOGLO Hristofor, MD
Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1, ap. 16,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 24.13.01; 24.13.22; 26.01.16; 27.05.08.

(210) 046756
(220) 2020.09.10
(730) Khayrat Al-Manafa for General Trade and
Public Transport Limited Liability company, BG
27, Saborni str., Varna, Bulgaria
(540)

(554)
(591)
(511)
33 -

Marcă tridimensională.
Culori revendicate: alb, negru, albastru.
NCL(11-2020)
gin.

(531) CFE(8) 01.15.05; 15.01.21; 19.01.04;
19.03.01; 19.07.07; 27.05.01; 29.01.13.
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(210) 046923
(220) 2020.10.15
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul
California, US
600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354,
Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 046926
(220) 2020.10.15
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul
California, US
600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

(210) 046924
(220) 2020.10.15
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul
California, US
600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354,
Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 046927
(220) 2020.10.15
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul
California, US
600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

(210) 046925
(220) 2020.10.15
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul
California, US
600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
(531) CFE(8) 02.09.19.
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(210) 046928
(220) 2020.10.15
(730) E. & J. Gallo Winery, corporaţie din statul
California, US
600 Yosemite Blvd. Modesto, CA 95354,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
(531) CFE(8) 02.09.19.

(210) 046934
(220) 2020.10.16
(730) Duracell Batteries BVBA, BE
Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgia
(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - celule galvanice; baterii galvanice; alimentatoare pentru acumulatoare; testere pentru
baterii; dispozitive pentru monitorizarea şi
controlul energiei; baterii externe.
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TRADEMARKS
(210) 046942
(220) 2020.10.17
(730) SERGHEEV Dmitrii, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 38, bloc 1, ap. 14,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(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;
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

MĂRCI
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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;
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) 06.07.05; 07.01.12;
16.03.13; 16.03.19; 27.05.02.

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

07.01.24;

046945
2020.10.19
m 202007602
2020.04.21
UA
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH
Chollerstrasse 4, Zug, 6300, Elveţia

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

(210) 046949
(220) 2020.10.21
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
(540)

(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cacao; ciocolată; băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, preparate pentru pregătirea băuturilor pe bază de ciocolată; dulciuri, în particular zaharicale şi bomboane de ciocolată; ciocolată tartinabilă; glazură de ciocolată; sirop de ciocolată.

(210) 046948
(220) 2020.10.20
(730) MANTALUŢA Elena, MD
Str. A. Mateevici nr. 58, MD-4839,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice utilizate în agricultură, şi
anume stimulatori de creştere a plantelor;
preparate pentru hrănirea plantelor; microorganisme sau spori pentru protecţia plantelor;
preparate pentru reglarea creşterii plantelor,
inclusiv biostimulente, feromoni şi produse
chimice pentru utilizare în agricultură, horticultură şi silvicultură, fertilizanţi.

(210) 046950
(220) 2020.10.21
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
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(540)

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice utilizate în agricultură, şi
anume stimulatori de creştere a plantelor;
preparate pentru hrănirea plantelor; microorganisme sau spori pentru protecţia plantelor;
preparate pentru reglarea creşterii plantelor,
inclusiv biostimulente, feromoni şi produse
chimice pentru utilizare în agricultură, horticultură şi silvicultură, fertilizanţi.

(210) 046951
(220) 2020.10.21
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice utilizate în agricultură, şi
anume stimulatori de creştere a plantelor;
preparate pentru hrănirea plantelor; microorganisme sau spori pentru protecţia plantelor;
preparate pentru reglarea creşterii plantelor,
inclusiv biostimulente, feromoni şi produse
chimice pentru utilizare în agricultură, horticultură şi silvicultură, fertilizanţi.

(210) 046954
(220) 2020.10.21
(730) TRIFAN Iana, MD
Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni
nr. 10, ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2020)
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras.

(210) 046955
(220) 2020.10.21
(730) ERMURACHI Cristian, MD
Str. Studenţilor nr. 3, MD-4814,
Budeşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 03.13.02; 03.13.07;
03.13.24; 27.03.03; 27.05.17.

03.13.10;

(210) 046956
(220) 2020.10.21
(730) ERMURACHI Cristian, MD
Str. Studenţilor nr. 3, MD-4814,
Budeşti, Chişinău, Republica Moldova
GOLBAN Daniel, MD
Str. Cotului nr. 24, MD-4814,
Budeşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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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) 03.06.03; 26.07.15; 27.05.17.

(531) CFE(8) 16.03.01; 26.03.23; 26.04.04; 27.05.01.

(210) 046957
(220) 2020.10.21
(730) GOLBAN Daniel, MD
Str. Cotului nr. 24, MD-4814,
Budeşti, 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;
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;
39 - transport; ambalarea 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;

(210) 046971
(220) 2020.10.26
(730) COTRUŢA Ludmila, MD
Str. Bucovinei nr. 4, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.
(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.23;
07.01.09; 07.01.24; 27.05.08.

02.01.25;

(210) 046972
(220) 2020.10.26
(730) COTRUŢA Ludmila, MD
Str. Bucovinei nr. 4, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
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(511) NCL(11-2020)
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ.

(210) 046974
(220) 2020.10.21
(730) BUSILA Adrian, MD
Str. Testimiţanu nr. 3/8, scara 2, ap. 156,
MD-2060, 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) 046984
(220) 2020.10.28
(730) European Refreshments, IE
Southgate, Dublin Road, Drogheda A92
YK7W, Irlanda
(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.
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TRADEMARKS
(210) 046985
(220) 2020.10.28
(730) European Refreshments, IE
Southgate, Dublin Road, Drogheda A92
YK7W, Irlanda
(540)

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

(210) 046986
(220) 2020.10.28
(730) European Refreshments, IE
Southgate, Dublin Road, Drogheda A92
YK7W, Irlanda
(540)

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

(210) 046996
(220) 2020.10.30
(730) SC ALBRAU PROD SA, RO
Str. Grigore Manolescu, nr. 7A, birou 1, parter, sectorul 1, BUCUREŞTI, România

MĂRCI

MD -BOPI 2/2021
(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „®”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: verde 356C, auriu 873C.
(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.
(531) CFE(8) 05.01.21;
24.01.10; 29.01.12.

24.01.03;

24.01.05;

(210) 047001
(220) 2020.11.02
(730) Blomberg Karl Robert, MD
Bd. Dacia nr. 5, ap. 29,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
PRIPA Eleonora, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 11, ap. 125,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri-deschis, griînchis.
(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;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, 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;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
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43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 01.05.02; 01.05.06;
05.05.20; 26.01.16; 26.01.17;
27.07.24; 29.01.14.

01.05.12;
27.05.24;

(210) 047002
(220) 2020.11.04
(730) ENERGIA S.R.L., MD
Str. Dostoevschi 16/29,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

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;
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;

(591) Culori revendicate: albastru, galben de diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, gri, negru.
(511) NCL(11-2020)
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 01.15.03; 15.01.17; 15.07.01;
15.07.19; 15.07.21; 27.05.10; 29.01.15.

(210) 047004
(220) 2020.10.21
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
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35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

MĂRCI

MD -BOPI 2/2021

(210) 047008
(220) 2020.11.02
(730) VERO-NADINA S.R.L., MD
Str. Suveranităţii nr. 61,
MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru.
(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;
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) 24.15.01; 24.15.07;
27.03.15; 27.05.08; 29.01.12.

24.15.21;

(210) 047010
(220) 2020.11.02
(730) GAIDARJI Fiodor, MD
Str. Colhoznaia nr. 4, MD-3802,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, cafeniu,
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;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
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şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.
(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.10; 24.07.01;
24.07.23; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.14.

(210) 047019
(220) 2020.11.03
(730) BUZA Serghei, MD
Str. Mazililor nr. 25/1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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) 01.01.03; 01.01.10; 18.05.03;
24.15.21; 26.03.04; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 047025
(220) 2020.11.04
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, violet de
diferite nuanţe.
(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
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(511) NCL(11-2020)
12 - automobile, părţi şi accesorii pentru produsele sus-menţionate.

(210) 047026
(220) 2020.11.04
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2020)
12 - automobile, părţi şi accesorii pentru produsele sus-menţionate.

(210) 047041
(220) 2020.11.06
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, 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).

(210) 047042
(220) 2020.11.06
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, 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, zarza-

MD -BOPI 2/2021
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).

(210) 047043
(220) 2020.11.06
(730) Orion Corporation, FI
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice; produse medicale şi
de uz veterinar.

(210) 047044
(220) 2020.11.10
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - servicii prestate on-line de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru cosmetice,
preparate pentru îngrijirea pielii, produse de
îngrijire personală şi tratamente de frumuseţe; regruparea, pentru alte persoane, de diverse produse, şi anume cosmetice, preparate pentru îngrijirea pielii, produse de îngrijire
personală şi tratamente de frumuseţe şi plasarea acestora într-un mediu virtual experimental prin intermediul unui site-web de comerţ electronic pentru vizualizare şi cumpărare de către consumatori; furnizarea informaţiilor de afaceri despre produse şi servicii
prin intermediul unui site web; servicii de
promovare a vânzărilor; servicii de publicitate
şi de marketing, şi anume promovarea produselor şi serviciilor pentru terţi; servicii de
birou virtual şi asistenţă în gestionarea afacerilor şi activităţilor comerciale furnizate pe
Internet cu utilizarea mediului virtual.
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(210) 047045
(220) 2020.11.10
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
44 - servicii de consiliere şi consultanţă în domeniul îngrijirii frumuseţii; furnizarea informaţiilor
cu privire la alegerea şi utilizarea cosmeticilor, preparatelor pentru îngrijirea pielii, produselor de îngrijire personală şi tratamentelor
de frumuseţe; servicii în domeniul cosmeticilor, preparatelor pentru îngrijirea pielii, produselor de îngrijire personală şi tratamentelor
de frumuseţe furnizate pe Internet sub formă
de demonstraţii şi recomandări cu utilizarea
mediului virtual experimental pe un site web;
furnizarea evaluărilor şi recenziilor cu privire
la cosmetice şi îngrijirea pielii într-un mediu
virtual experimental pe un site web pe Internet pentru a ajuta consumatorii să aleagă
cosmetice, preparate pentru îngrijirea pielii,
produse de îngrijire personală şi tratamente
de frumuseţe potrivite; furnizarea informaţiilor
nedescărcabile în domeniul cosmeticilor,
preparatelor pentru îngrijirea pielii, produselor de îngrijire personală şi tratamentelor de
frumuseţe prin intermediul unui site web.

(210) 047050
(220) 2020.11.06
(730) UNGUREANU ART S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 18, ap. 49,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

TRADEMARKS
(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;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
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) 20.01.01; 20.01.05; 24.17.02; 26.01.03;
26.11.12; 26.13.25; 27.05.07; 27.05.19.
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MĂRCI
(210) 047051
(220) 2020.11.06
(730) UNGUREANU ART S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 18, ap. 49,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.
(531) CFE(8) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24.

(210) 047053
(220) 2020.11.07
(730) MANIACOV Alexei, MD
Bd. Traian nr.1/1, ap. 20,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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.
(531) CFE(8) 26.11.02; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.07.

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

(210) 047056
(220) 2020.11.10
(730) BOOM TECHNICAL SERVICES S.R.L., MD
Str. Ginta Latină nr. 3/1,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 047052
(220) 2020.11.06
(730) UNGUREANU ART S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 18, ap. 49,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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,

(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

91

MD - BOPI 2/2021

TRADEMARKS

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;

te; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.16; 02.03.19; 02.03.23;
07.15.01; 07.15.22; 26.01.14; 27.05.24.

(210) 047062
(220) 2020.11.11
(730) CHIRILOV Ion, MD
Str. Victor Crăsescu nr. 103A,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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) 25.07.03;
27.05.08; 27.05.17.

26.04.01;

26.04.09;

(210) 047061
(220) 2020.11.10
(730) GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;
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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(511) NCL(11-2020)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fruc-
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37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 07.01.24; 21.01.14; 21.01.15; 27.05.01.

MĂRCI
(210) 047065
(220) 2020.11.13
(730) BEMOL RETAIL S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Moara Roşie nr. 5/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 2/2021
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;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 27.05.12; 27.05.13; 27.05.21.

(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);

(210) 047072
(220) 2020.11.16
(730) SÎRBU Ludmila, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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;
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

(591) Culori revendicate: alb, negru, roz-închis,
roz-deschis.
(511) NCL(11-2020)
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 24.17.04; 27.05.03; 29.01.13.
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(210) 047075
(220) 2020.11.11
(730) ERŞOVA Indira, MD
Str. Nicolai Zelinski nr. 40, bloc 2, ap. 10,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

(210) 047076
(220) 2020.11.12
(730) SÎRBU Alexandr, MD
MD-7426, Vinogradovca, Taraclia, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
15 - instrumente muzicale; pupitre pentru partituri
şi stative pentru instrumente muzicale; baghete de dirijor;

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

(210) 047077
(220) 2020.11.13
(730) INFINITY WEALTH FAMILY S.R.L., MD
Str. Teilor nr. 9/4, ap.(of.) 6,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova

16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
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22 - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; marchize din materiale textile sau sintetice; vele;
saci pentru transportul şi depozitarea materialelor în vrac; materiale de capitonare, umplutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei,
cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice; materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora;

(210) 047086
(220) 2020.11.24
(730) BRUSNIC Victor, MD
Str. Baştina nr. 9,
MD-3006, Soroca, Republica Moldova
(540)

24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele, trese şi broderii, panglici şi funde de
mercerie; nasturi, capse şi copci, ace şi ace
cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru
păr; păr fals;

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

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

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.

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

(210) 047087
(220) 2020.11.19
(730) ZVEAGHIN Victor, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 21/4, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 03.01.16; 03.07.23;
04.03.19; 04.05.15; 26.01.15;
27.05.03.

03.07.24;
26.01.19;

(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);
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 01.15.03; 05.07.01; 05.07.27; 27.05.19.
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(210) 047088
(220) 2020.11.17
(730) CASA VETREI S.R.L., MD
MD-4811, Balatina, Glodeni, 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);

(591) Culori revendicate: alb, roşu, verde-deschis,
verde-închis.
(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;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;

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

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

(531) CFE(8) 11.01.10; 11.01.21;
11.01.25; 26.11.08; 27.05.03.

(531) CFE(8) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.14;
26.04.04; 26.04.18; 27.05.11; 29.01.13.

11.01.22;

(210) 047089
(220) 2020.11.18
(730) SLĂNINĂ Fiodor, MD
Str. Nicolae Iorga nr. 9, ap. 39,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 047093
(220) 2020.11.13
(730) DIMCEA Veaceslav, MD
Str. Cojocarilor nr. 20, bloc A, ap. 12,
MD-2001, 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;
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37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.

(540)

(531) CFE(8) 24.01.25; 26.13.25; 27.05.10; 27.05.22.

(210) 047094
(220) 2020.11.14
(730) SVG AUTO STORE S.R.L., MD
Str. Vladimir Korolenco nr. 5, ap.(of.) 45,
MD-2065, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 047096
(220) 2020.11.15
(730) VERIORG S.R.L., MD
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,
MD-2001, 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;
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) 15.07.01; 15.07.19;
24.17.03; 27.03.15; 27.05.08.

18.01.21;

(210) 047095
(220) 2020.11.16
(730) TERMICAN Sergiu, MD
Str. A. Puşkin nr. 47/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2020)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 19.07.10; 19.07.17; 19.07.20.
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(210) 047103
(220) 2020.11.16
(730) PETROV Serghei, MD
Str. Ion Creangă nr. 43, bloc 1, ap. 40,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LONDON”, „SINCE 1879”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, galben, negru.
(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) 03.07.02; 24.01.19; 24.01.25; 24.09.13;
24.09.21; 26.03.01; 26.03.05; 26.04.11;
26.04.18; 26.11.09; 27.05.10; 29.01.13.

(591) Culori revendicate: alb, roşu de diferite nuanţe, negru.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 047105
(220) 2020.11.16
(730) PRODANOVA Natalia, MD
Bd. Dacia nr. 49, ap. 6,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 18.01.01;
27.03.15; 29.01.13.

18.01.09;

18.01.23;

(210) 047104
(220) 2020.11.16
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(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;
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;
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.
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(210) 047108
(220) 2020.11.24
(730) MOLDOVA-AGROINDBANK S.A., bancă
comercială, MD
Str. Constantin Tănase nr. 9/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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) 03.07.02; 24.01.19; 24.01.25; 24.09.13;
24.09.21; 26.07.15; 27.05.09; 29.01.14.

(210) 047118
(220) 2020.11.18
(730) GLEVIOV PRO S.R.L., societate comercială, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 24, ap.(of.) 30,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 04.05.02; 04.05.21;
19.01.12; 26.13.25; 27.05.15.

18.01.19;

(210) 047117
(220) 2020.11.18
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(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;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LONDON”, „BLUE”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: auriu, albastru-închis,
albastru-deschis, gri.
(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,

(210) 047119
(220) 2020.11.18
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LONDON”, „GOLD”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: auriu, mov-deschis, movînchis, cafeniu, gri.
(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.

(210) 047121
(220) 2020.11.18
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(531) CFE(8) 03.07.02; 24.01.19; 24.01.25; 24.09.13;
24.09.21; 26.07.15; 27.05.09; 29.01.15.

(210) 047120
(220) 2020.11.18
(730) RALIONIS GRUP S.R.L., MD
Str. Onisifor Ghibu nr. 2, bloc 3, ap. 150,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LONDON”, „BLACK”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, auriu, roşu, albastru de diferite nuanţe.
(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) 03.07.02; 24.01.19; 24.01.25; 24.09.13;
24.09.21; 26.07.15; 27.05.09; 29.01.15.

(591) Culori revendicate: oranj, alb.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 047125
(220) 2020.11.19
(730) STAR-VIV-PRIM S.R.L., MD
Str. Livezilor nr. 30, MD-2089,
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 18.01.01; 18.01.14;
18.01.25; 24.01.12; 24.01.15;
27.05.10; 29.01.12.
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18.01.21;
24.01.25;

(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);

MD -BOPI 2/2021
(210) 047128
(220) 2020.11.20
(730) CRISTEF TURTRANS S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 28/2, ap. 17,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 047126
(220) 2020.11.19
(730) GORBANOVSCHII Estera, MD
Str-la C. Negruzzi nr. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 26.03.01; 26.03.07; 26.03.18; 27.05.24.

(511) NCL(11-2020)
30 - ceai, orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi
sago; produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte tipuri de
gheaţă comestibilă; mirodenii, condimente.

(210) 047127
(220) 2020.11.19
(730) GORBANOVSCHII Estera, MD
Str-la C. Negruzzi nr. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 047130
(220) 2020.11.20
(730) PALANCICA Tatiana, MD
Şos. Hînceşti nr. 20, ap. 84,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 047131
(220) 2020.11.22
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
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TRADEMARKS

(540)

(540)

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

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

(210) 047132
(220) 2020.11.22
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

(210) 047137
(220) 2020.11.21
(730) Toyo Tire Corporation, JP
2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo, Japonia
(540)

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

(511) NCL(11-2020)
12 - pneuri pentru autovehicule; camere pentru
pneuri pentru roţi de vehicule; roţi de automobile.

(210) 047134
(220) 2020.11.22
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

(210) 047139
(220) 2020.11.23
(730) Pfizer Inc., US
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(210) 047135
(220) 2020.11.22
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
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(511) NCL(11-2020)
05 - preparate farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; vaccinuri.
(531) CFE(8) 01.13.10; 01.13.15;
26.11.12; 26.11.21; 26.13.25.

26.01.05;

MĂRCI
(210) 047140
(220) 2020.11.24
(730) HUDIC Nicolae, MD
Str-la Hotin nr. 17, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 2/2021

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

(511) NCL(11-2020)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 01.01.03; 01.01.10; 11.01.10;
11.01.13; 11.01.25; 27.05.10; 27.05.21.

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

(210) 047141
(220) 2020.11.30
(730) CREŢU Iulian, MD
Str. Schinoasa nr. 11,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 14.01.13; 14.01.15; 27.03.15; 27.05.10.

(210) 047142
(220) 2020.11.26
(730) LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., MD
Str. Viitorului nr. 1,
MD-5400, Rezina, Republica Moldova
(540)
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(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) 047143
(220) 2020.11.26
(730) LUNGU Vasile, MD
Str. Nicolae Anestiade nr. 8, ap. 12,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 047144
(220) 2020.11.24
(730) ESTATE INVEST GROUP S.R.L., MD
Şos. Hânceşti nr. 134/1,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(531) CFE(8) 14.01.02; 14.01.13; 26.01.18;
26.13.25; 27.01.06; 27.05.21; 27.05.24.

(210) 047145
(220) 2020.11.25
(730) CAMENSCAIA Lina, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 12,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor;
aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală; îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului şi încălţăminte pentru
personalul medical şi pacienţi;
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.05.10.

(210) 047146
(220) 2020.11.25
(730) ZUBCU Andrian, MD
Str. Alba Iulia nr. 75, bloc 22, ap. 510,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(591) Culori revendicate: albastru, alb, negru.
(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;
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; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 26.03.23; 26.13.25;
27.05.09; 27.05.21; 29.01.13.

27.03.15;

(210) 047147
(220) 2020.11.26
(730) UNITED VISION S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Schinoasa Nouă nr. 27,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
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;
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, apa-
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rate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
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;
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;
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;
40 - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeurilor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea
apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

(210) 047151
(220) 2020.12.01
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „Ziua Vinului”, „Rosé”.
(511) NCL(11-2020)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 047155
(220) 2020.11.20
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

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

(210) 047158
(220) 2020.11.26
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere cu
capital străin, MD
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826,
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

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

(210) 047154
(220) 2020.11.20
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
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(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

MĂRCI
(210) 047159
(220) 2020.11.26
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere cu
capital străin, MD
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826,
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 2/2021
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice de uz medical; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.

(210) 047161
(220) 2020.11.26
(730) GALAŞANU Aureliu, MD
Str. Igor Vieru nr. 12, ap. 71,
MD-2075, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 047162
(220) 2020.11.26
(730) COJOCARI Nicolae, MD
Str. Iachir nr. 23, bloc A, ap. 6,
MD-3502, Orhei, Republica Moldova

(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 11.03.01; 11.03.04;
26.13.25; 27.03.15; 27.05.19.

11.03.14;

(210) 047163
(220) 2020.11.27
(730) MIADORA-COM S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Alexei Mateevici nr. 64, ap. 9,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;

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

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.

(531) CFE(8) 27.05.10.

(210) 047164
(220) 2020.11.29
(730) TELEPORT LAB S.R.L., MD
Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 32/1,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(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;
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(210) 047165
(220) 2020.11.30
(730) MARDAR Veronica, MD
Str. Grenoble nr. 126/2, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 27.05.17.

(210) 047166
(220) 2020.12.04
(730) TUTUNARU Nicolae, MD
Str. Valea Crucii nr. 22/1, ap. 101,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD -BOPI 2/2021
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;

(540)

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

(591) Culori revendicate: roşu, galben, verde, albastru.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.05.10; 29.01.15.

(210) 047169
(220) 2020.11.24
(730) PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 047167
(220) 2020.12.04
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. P. Ungureanu nr. 1, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 24.03.07; 24.03.17;
24.03.19; 24.13.02; 24.13.22;
26.01.10; 27.05.11.

24.03.18;
25.01.15;

(210) 047168
(220) 2020.11.24
(730) PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2020)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 02.01.04; 05.13.07;
05.13.25; 19.07.01; 19.07.09;
24.01.25; 24.03.07; 24.03.18;
25.01.15; 27.05.21; 27.05.02.

05.13.11;
19.08.05;
25.01.13;

(511) NCL(11-2020)
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TRADEMARKS

(210) 047170
(220) 2020.11.30
(730) BALABAN Natalia, MD
Str. Alba Iulia nr. 97, ap. 18,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „Partners”.
(511) NCL(11-2020)
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) 047172
(220) 2020.12.02
(730) TENTIUC Pavel, MD
Str. Iazului nr. 55,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(11-2020)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 03.01.01; 03.01.24; 03.01.25; 04.02.20.

(210) 047180
(220) 2020.12.03
(730) LAPICUS Liudmila, MD
Str. Bucureşti nr. 90, ap. 11,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.05.20;
26.04.09; 27.05.09.

25.01.13;

26.04.03;

(210) 047179
(220) 2020.12.03
(730) TOP LEASING & CREDIT S.R.L., organizaţie de creditare nebancară, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 108/1, bir. 56,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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(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

MĂRCI
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare.

MD -BOPI 2/2021
(540)

(531) CFE(8) 27.05.17.

(210) 047186
(220) 2020.12.04
(730) MEDIA RESURSE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 106,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 27.05.17; 27.07.11.

(210) 047187
(220) 2020.11.30
(730) JM INVEST GROUP S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Ismail nr. 44,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(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;
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;
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) 18.01.01;
26.04.18; 27.05.24.

18.01.08;

18.01.23;
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(210) 047188
(220) 2020.11.25
(730) PROFINVEST COM S.R.L., MD
Str. Columna nr. 72/3,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(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.

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

(531) CFE(8) 08.01.01;
24.17.25; 27.05.11.

08.01.04;

08.01.15;

(210) 047198
(220) 2020.12.04
(730) GARIUC LUCIA, întreprindere individuală,
MD
Str. Dîmbului nr. 42,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 05.03.14; 24.17.25; 27.03.11; 27.05.08.

(210) 047189
(220) 2020.11.25
(730) PROFINVEST COM S.R.L., MD
Str. Columna nr. 72/3,
MD-2012, 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;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21;
05.13.25; 25.01.25; 26.01.15; 27.05.09.
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(210) 047199
(220) 2020.12.04
(730) ONOCALO Alexandr, MD
Bd. Cuza Vodă nr. 41, bloc 2, ap. 69,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „LOGISTIC”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, negru, gri.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(511) NCL(11-2020)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.04.09;
27.05.17; 27.05.21.

26.07.15;

26.13.25;

(210) 047202
(220) 2020.12.07
(730) CĂTĂDENI-LUX S.R.L., MD
Str. Varniţa nr. 2/A,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 26.04.03;
27.05.10; 29.01.13.

26.04.04;

26.04.05;

(210) 047200
(220) 2020.12.04
(730) PLATON Natalia, MD
Str. Armenească nr. 110, bloc 1, ap. 84,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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.
(531) CFE(8) 26.11.01; 26.11.12; 26.11.21; 27.05.17.

(210) 047203
(220) 2020.12.07
(730) CHEIA LUX S.R.L., MD
Str. Gheorghe Asachi nr. 58, ap. 37,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, roşu.
(511) NCL(11-2020)
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
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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;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 14.05.01;
14.05.02; 14.05.15; 27.05.17; 29.01.14.

TRADEMARKS
(210) 047208
(220) 2020.12.08
(730) DYOMIN Igor, UA
Str. Malâşev, 36, or. Harkiv, 61105, Ucraina
(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) 047209
(220) 2020.12.08
(730) GREEN AGRO FARM S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 77A, ap. 382,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 047207
(220) 2020.12.08
(730) KUNDEVA Tatiana, MD
Str. Gheorghe Madan nr. 50, ap. 63,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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.
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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;
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

MĂRCI

MD -BOPI 2/2021

flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;

oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 02.01.04; 02.01.07;
02.01.23; 02.01.27; 27.05.01.

02.01.22;

(210) 047210
(220) 2020.12.09
(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) 047217
(220) 2020.12.08
(730) NASTÎCI Angela, MD
Str. Trandafirilor nr. 29, bloc 1, ap. 143A,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 047218
(220) 2020.12.10
(730) NICOLAESCU Gheorghe, MD
Str. Biruinţa nr. 4, MD-3721,
Străşeni, Lozova, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
24 - tapete de perete din materiale textile;
27 - tapete murale, nu din materiale textile; acoperiri de perete textile, tapete textile.

(210) 047215
(220) 2020.12.15
(730) TOMAŞ Galina, MD
Bd. Decebal nr. 72/5, ap. 21,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 047219
(220) 2020.12.10
(730) WINE & SPIRITS S.R.L., MD
Str. 31 August nr. 2/V,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
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(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: galben, mov.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

(210) 047222
(220) 2020.12.11
(730) CEGOLTAR S.R.L., MD
Str. Nuferilor nr. 25,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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) 05.07.01; 05.07.02; 05.07.03; 08.01.01;
08.01.03; 08.01.15; 27.05.08; 29.01.12.

(511) NCL(11-2020)
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.
(531) CFE(8) 26.11.08; 27.05.04.

(210) 047225
(220) 2020.12.11
(730) MOLDEXPO S.A., centru internaţional de
expoziţii, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 047224
(220) 2020.12.11
(730) MOLDEXPO S.A., centru internaţional de
expoziţii, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde, alb, roşu.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
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cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.
(531) CFE(8) 02.09.08; 24.13.01;
24.13.26; 26.04.03; 26.04.09;
27.05.08; 29.01.13.

24.13.13;
27.03.02;

(210) 047227
(220) 2020.12.11
(730) MOLDEXPO S.A., centru internaţional de
expoziţii, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 047226
(220) 2020.12.11
(730) MOLDEXPO S.A., centru internaţional de
expoziţii, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: galben, verde, alb.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, 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) 25.07.01; 25.07.06; 25.07.07;
26.11.13; 27.05.08; 27.05.21; 29.01.12.

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.
(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.12;
27.03.15; 27.05.08; 29.01.13.

07.01.24;

(210) 047228
(220) 2020.12.11
(730) MOLDEXPO S.A., centru internaţional de
expoziţii, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(540)

(591) Culori revendicate: galben, cafeniu, alb.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(591) Culori revendicate: oranj, negru, alb.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

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

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

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.

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.

(531) CFE(8) 01.03.08; 01.03.13;
03.07.24; 27.05.03; 29.01.13.

(531) CFE(8) 05.03.14; 05.07.10;
27.03.11; 27.05.08; 29.01.13.

03.07.03;

(210) 047229
(220) 2020.12.11
(730) MOLDEXPO S.A., centru internaţional de
expoziţii, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
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18.01.08;

(210) 047230
(220) 2020.12.11
(730) MOLDEXPO S.A., centru internaţional de
expoziţii, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD -BOPI 2/2021

(540)

(540)

(591) Culori revendicate: mov-roz, verde-deschis,
alb.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(591) Culori revendicate: roz, verde-deschis, alb.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, 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) 11.01.01; 11.01.04;
11.03.02; 27.05.10; 29.01.13.

11.03.01;

(210) 047231
(220) 2020.12.11
(730) MOLDEXPO S.A., centru internaţional de
expoziţii, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

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) 02.03.01; 02.03.02;
02.03.22; 27.05.24; 29.01.13.

02.03.04;

(210) 047232
(220) 2020.12.11
(730) ORHEI-VIT S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 40,
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(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) 047234
(220) 2020.12.14
(730) ZAVTONII Tudor, MD
Str. Ţarinei 22A, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(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.
(531) CFE(8) 27.05.17.

(511) NCL(11-2020)
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

(210) 047237
(220) 2020.12.15
(730) AUTOPOINT S.R.L., MD
Str. Sf. Andrei nr. 45,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 09.01.01; 09.01.03; 09.01.08;
09.05.01; 09.05.02; 25.01.13; 27.05.11.

(210) 047236
(220) 2020.12.14
(730) GAISINSCHII Alexandr, MD
Bd. Decebal nr. 89, ap. 298,
MD-2015, 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;
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.
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MĂRCI
(210) 047238
(220) 2020.12.15
(730) GUŢU Victor, MD
Str. Rezistenţei nr. 22, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 2/2021
(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)
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;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate; materiale plastice şi răşini extrudate destinate utilizării în producţie; materiale
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

(210) 047244
(220) 2020.12.16
(730) LOZOVAN Marcel, MD
Str. Scrisului Latin nr. 2F,
MD- 3505, Orhei, Republica Moldova
(540)

(210) 047240
(220) 2020.12.15
(730) TOMAŞ Galina, MD
Bd. Decebal nr. 72/5, ap. 21,
MD-2038, 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.

(210) 047242
(220) 2020.12.16
(730) FLIŞTOC Ruslan, MD
Str. Nicolae Dimo nr. 9, bloc 2, ap. 19,
MD- 2068, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
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42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.
(531) CFE(8) 17.05.01; 17.05.05; 17.05.17;
18.01.21; 26.11.06; 27.05.11; 29.01.13.

(210) 047245
(220) 2020.12.17
(730) CARAMAN Mihail, MD
Str. Grenoble nr. 128, bloc 1, ap. 108,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
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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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 01.15.11; 26.11.13; 27.05.07; 27.05.19.

(210) 047246
(220) 2020.12.16
(730) COŢAGA Sergiu, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 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);
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 06.07.08; 06.19.10; 06.19.15;
07.01.13; 25.01.06; 26.01.16; 27.05.02.

(210) 047248
(220) 2020.12.16
(730) MASTERDENT S.R.L., MD
Str. Vasile Lupu nr. 81, ap.(of.) 67,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „CLINICĂ STOMATOLOGICĂ”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: gri, alb.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.09.10; 27.05.10; 27.05.24.

MD -BOPI 2/2021
(210) 047250
(220) 2020.12.17
(730) IVANOV Igor, MD
MD-5235, Sofia, Drochia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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) 03.07.02; 03.07.16; 03.07.17;
03.07.24; 04.03.01; 04.03.19; 04.03.20;
14.01.15; 17.02.17; 26.01.04; 27.05.10.
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

34496
2020.12.11
2029.08.23
044765
2019.08.23
CATAN Cristian, MD
MD-6820, Moleşti, Ialoveni,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2019)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice,
audiovizuale,
optice,
de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de inspectare, de
salvare şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau prelucrarea
sunetului, imaginilor sau a datelor; suporturi
digitale înregistrate şi descărcabile, software
de calculatoare, suporturi digitale sau
analogice goale de înregistrare şi de stocare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru,
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru
scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru,
aparate de respirat sub apă pentru înot
subacvatic; extinctoare;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie
şi
instrumente
pentru
măsurarea timpului.
(531) CFE(8) 24.09.09;
24.09.14; 26.04.02;
26.04.18; 26.04.24; 27.05.07; 27.05.24.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

34518
2020.12.10
2029.04.01
044041
2019.04.01
GSS - SECURITATE S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 1/3, ap. 125,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „PROTECȚIE
GARANTATĂ”, „GSS”, „SECURITATE”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe,
cafeniu, negru, sur de diferite nuanţe, verde.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.
(531) CFE(8) 24.01.03; 24.01.15; 27.05.17; 29.01.15.

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

34519
2020.12.11
2029.04.16
044138
2019.04.16
ROTARU Lilian, MD
Bd. Dacia nr. 30, ap. 52,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 2/2021
(511) NCL(11-2017)
20 - mobile, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transportare; produse
din os, corn, fanoane de balenă sau sidef
(prelucrate sau semiprelucrate); solzi; spumă
de mare; ambră.
(531) CFE(7) 26.04.18; 27.01.01; 27.05.21.

(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

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

34521
2020.12.17
2029.08.07
044693
2019.08.07
CORNIŢA Vasile, MD
MD-6426, Drăguşenii Noi, Hînceşti,
Republica Moldova

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

34520
2020.12.14
2027.01.30
040089
2017.01.30
ERGOLEMN S.R.L., firmă, MD
Str. Calea Ieşilor nr. 59/2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „BANCASSURANCE”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări;
afaceri
financiare;
monetare; afaceri imobiliare.

afaceri

(531) CFE(8) 26.11.25; 26.13.25; 27.05.19; 27.05.22.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „E”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

TRADEMARKS

34528
2020.12.17
2029.08.05
044677
2019.08.05
H&B COMPANY S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 19/5, ap. 61,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(511) NCL(11-2019)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde
dreptul
exclusiv:
„GOLD”,
„BAKLAVA”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(11-2019)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente,
zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);

(531) CFE(8) 27.01.25; 27.05.14; 27.05.22.

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

34542
2020.12.19
2029.11.19
045212
2019.11.19
SARVALTEH AUTO S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Proezdnaia nr. 3/2, MD-6101, CeadîrLunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 01.15.17;
05.05.21;
26.01.16; 26.07.05; 27.05.24.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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26.01.11;

34537
2020.12.19
2029.07.24
044624
2019.07.24
TIMOFTI Cristina, MD
Str. Alecu Russo nr. 63, bloc 4, ap. 27,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „.MD”, „пассажирские перевозки”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
39 - transport;
ambalarea
şi
depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 07.11.01; 07.11.10; 18.01.01; 18.01.07;
18.01.23; 26.11.21; 27.05.10; 28.05.00.

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

34543
2020.12.19
2029.11.19
045213
2019.11.19
SARVALTEH AUTO S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Proezdnaia nr. 3/2, MD-6101, CeadîrLunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

(540)

MD - BOPI 2/2021
39 - transport;
ambalarea
şi
depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 18.03.02;
18.03.23; 26.04.18;
27.03.15; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.12.

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

34555
2020.12.22
2029.06.05
044378
2019.06.05
MUNTEAN Igor, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 17, ap. 123,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „.MD”, „transport
pasageri”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(11-2019)
39 - transport;
ambalarea
şi
depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 07.11.01;
07.11.10; 18.01.01;
18.01.07; 18.01.23; 26.11.21; 27.05.10.

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

34554
2020.12.22
2029.06.05
044377
2019.06.05
MUNTEAN Igor, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 17, ap. 123,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „TRANS”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
39 - transport;
ambalarea
şi
depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

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

(540)

34561
2020.12.25
2029.08.29
044756
2019.08.29
NASTAS Marina, MD
Str. Valea Dicescu nr. 28,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „TRANS”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(11-2019)
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(511) NCL(11-2019)
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; toate produsele susmenţionate, cu excepţia articolelor de igienă
feminină, prosoapelor periodice/prosoapelor
sanitare şi tampoanelor, ceaiurilor medicinale, ceaiurilor de plante pentru uz
medicinal, băuturilor medicinale, plantelor
medicinale, infuziilor medicinale, mentei de
uz farmaceutic, ceaiurilor antiasmatice,
scoarţei de copac de uz farmaceutic,
genţianelor de uz farmaceutic, eucaliptului de
uz farmaceutic, anasonului de uz medical,
algelor roşii marine de uz medical, camforului
de uz medical, uleiului de camfor de uz
medical;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia
serviciilor de vânzare cu amănuntul în
magazine a produselor şi articolelor
cosmetice şi produselor de parfumerie,
serviciilor de vânzare angro, serviciilor de
vânzare cu amănuntul, serviciilor de vânzare
în magazine, serviciilor de vânzăre cu
amănuntul prin comenzi poştale şi cataloage,
serviciilor de vânzare prin reţele informatice,
serviciilor de marketing de produse
cosmetice, serviciilor de vânzare cu
amănuntul în comercializarea produselor
cosmetice şi de înfrumuseţare;

TRADEMARKS
(540)

(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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii
transportabile
nemetalice;
monumente
nemetalice;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(8) 07.01.09;
07.01.24; 07.01.25;
24.09.02; 24.09.09; 24.09.25; 27.05.08.

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

34580
2021.01.04
2030.02.11
045570
2020.02.11
UNTILĂ Cristina, MD
Str. Dosoftei nr. 5, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova

(540)

44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă; servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură.
(531) CFE(8) 27.05.10.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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34570
2020.12.28
2029.10.02
044945
2019.10.02
PLASTREGAL S.R.L., societate comercială, MD
Str. Ialoveni nr. 5/2,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „AGRO”, „MEDIA”,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru pictură şi pentru artişti;

MĂRCI

MD - BOPI 2/2021

pensule; materiale didactice şi de instruire;
folii, pelicule şi pungi din plastic pentru
ambalare şi împachetare; caractere şi clişee
tipografice;

(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 05.07.02; 27.03.11; 27.05.08.

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „Invest”, „Credit”,
„Avantajos”, „Comod”, „Rapid”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru-deschis, verdedeschis, verde-închis, albastru-închis.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

34581
2021.01.02
2029.11.04
045091
2019.11.04
MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

36 - asigurări;
afaceri
financiare;
monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 24.17.02;
26.01.01;
26.07.05; 27.05.09; 29.01.14.

(540)

(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, cu excepţia
loţiunilor
pentru
păr,
săpunurilor
şi
deodorantelor.

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

34582
2021.01.02
2029.12.18
045328
2019.12.18
INVEST-CREDIT S.R.L., organizaţie
creditare nebancară, MD
Str. Nicolae Zelinski nr. 7, of. 200,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova

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

afaceri
26.07.04;

34583
2021.01.02
2030.01.30
045548
2020.01.30
CONTACT ENERGO GRUP S.R.L., MD
MD-4836, Răculeşti, Criuleni,
Republica Moldova

(540)

de
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „PREMIUM DRIED
FRUITS”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(11-2020)
29 - fructe uscate;

TRADEMARKS
servicii de control al calităţii şi de
autentificare;
crearea
şi
dezvoltarea
hardware şi software de calculator.
(531) CFE(8) 02.07.04;
02.07.13;
25.01.13; 27.05.01; 29.01.15.

02.07.16;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport;
ambalarea
şi
depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 05.07.13;
05.07.22; 05.07.23;
26.01.15; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.24.

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

34584
2021.01.04
2030.02.11
045552
2020.02.11
SIMPALS S.R.L., MD
Str. Calea Orheiului nr. 28/1,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

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

34585
2021.01.04
2030.02.06
045562
2020.02.06
TUTUNARU Tudor, MD
Str. Ion Creangă nr. 18, MD-3737,
Vorniceni, Străşeni, Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „CHISINAU”,
„MARATHON”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, galben,
roşu, albastru-deschis, albastru-închis.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial;
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: „FABRICĂ DE
MOBILĂ”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, verde, negru.
(511) NCL(11-2020)
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase,
coarne, fanoane de balenă sau sidef
prelucrate sau semiprelucrate; scoici; spumă
de mare; chihlimbar galben.
(531) CFE(8) 27.05.22; 27.05.24; 29.01.13.

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

34588
2021.01.09
2030.01.23
045469
2020.01.23
INKASSO FINANCE S.R.L., organizaţie de
creditare nebancară, MD
Şos. Hînceşti nr. 138/1,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - servicii de publicitate şi asistenţă în
exploatarea sau conducerea întreprinderilor
comerciale sau industriale; agenţii de import-

MD - BOPI 2/2021
export; vânzări în exclusivitate şi servicii de
reprezentanţă
comercială;
servicii
de
vânzare cu amănuntul în magazine; servicii
de vânzare cu amănuntul prin reţele
mondiale informatice; consultanţă în afaceri,
servicii de asistenţă şi supervizare cu privire
la hotelurile administrate şi utilizate de către
terţi;
36 - asigurări;
afaceri
financiare;
monetare; afaceri imobiliare.

afaceri
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TRADEMARKS

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în ianuarie 2021
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(210)
Nr. de
depozit

(220)
Data de depozit

(111)
Nr. înregistrării

(151)
Data înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
Nr. BOPI

(450)
Nr.
BOPI
9

1

2

3

4

5

6

7

8

1

044976

2019.10.08

34238

2020.09.14

05

Swiss Pharma International AG,
CH

12/2019

2

045425

2020.01.16

34492

2020.12.09

30

The Gillette Company LLC, US

3/2020

3

045566

2020.02.10

34493

2020.12.09

33

OBŞCESTVO S
OGRANICENNOI
OTVETSTVENNOSTIU „Mistral
Alko”, RU

4/2020

4

045567

2020.02.10

34494

2020.12.09

33

OBŞCESTVO S
OGRANICENNOI
OTVETSTVENNOSTIU „Mistral
Alko”, RU

4/2020

5

044765

2019.08.23

34496

2020.12.11

09,14

6

045623

2020.02.14

34497

2020.12.12

06,19,37

7

045665

2020.02.26

34498

2020.12.12

8

045690

2020.03.04

34499

CATAN Cristian, MD

11/2019

ARLENGO S.R.L., MD

5/2020

03

Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation, US

4/2020

2020.12.12

16,35

PENSAN Kalem ve Kağıt San.
Tic. A.Ş., TR

5/2020

2/2021

9

045691

2020.03.04

34500

2020.12.12

25,35

BERUOS S.R.L., MD

5/2020

10

045702

2020.03.03

34501

2020.12.12

03,05

Orion Corporation, FI

5/2020

11

045703

2020.03.03

34502

2020.12.12

03,05

Orion Corporation, FI

5/2020

12

045709

2020.03.04

34503

2020.12.12

05

Joint Stock Company
„Schelkovo Agrohim”, RU

5/2020

13

045711

2020.03.04

34504

2020.12.12

01

Joint Stock Company
„Schelkovo Agrohim”, RU

5/2020

14

045729

2020.03.06

34505

2020.12.12

05

Pharmalys Laboratories SA, CH

5/2020

15

045733

2020.03.09

34506

2020.12.12

33

PANUŞ Grigore, MD

5/2020

16

045734

2020.03.09

34507

2020.12.12

09

Xiaomi Inc., CN

5/2020

17

045735

2020.03.10

34508

2020.12.12

29,35

VIOCRIS-IMPEX S.R.L., societate comercială, MD

5/2020

18

045736

2020.03.10

34509

2020.12.12

29,35

VIOCRIS-IMPEX S.R.L., societate comercială, MD

5/2020

19

045754

2020.03.12

34510

2020.12.12

05

Bayer Intellectual Property
GmbH, DE

5/2020

20

045422

2020.01.16

34511

2020.12.14

14,35,40

CROITORU Oleg, întreprinzător
individual, MD

3/2020

21

046836

2019.10.16

34513

2020.12.14

11

22

045696

2020.02.28

34514

2020.12.14

33,35

23

045699

2020.03.03

34515

2020.12.14

33,35

24

045306

2019.12.13

34516

2020.12.10

30

25

045602

2020.02.19

34517

2020.12.10

07,39

PRV AUTOGRUP S.R.L., MD

4/2020

26

044041

2019.04.01

34518

2020.12.10

35,37,45

GSS - SECURITATE S.R.L.,
MD

5/2019

2/2021

27

044138

2019.04.16

34519

2020.12.11

35

ROTARU Lilian, MD

6/2019

2/2021

28

040089

2017.01.30

34520

2020.12.14

20

ERGOLEMN S.R.L., firmă, MD

3/2017

2/2021
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Yunnan Tobacco International
Co., Ltd., CN
LIPCAN Ruxanda, MD

4/2020

FAUTOR S.R.L., MD

5/2020

Kraft Foods Danmark
Intellectual Property ApS, DK

3/2020

MĂRCI
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1

2

3

4

5

6

29

044693

2019.08.07

34521

2020.12.17

35,36

30

045663

2020.02.26

34522

2020.12.15

31

045668

2020.02.27

34523

32

045669

2020.02.27

33

045378

34
35

8

9

CORNIŢA Vasile, MD

7

10/2019

2/2021

20,24,35

TRECI COMPANY S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD

4/2020

2020.12.15

20,24,35

TRECI COMPANY S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD

4/2020

34524

2020.12.15

20,24,35

TRECI COMPANY S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD

4/2020

2020.01.09

34525

2020.12.15

09

SEA SONIC ELECTRONICS
CO., LTD., TW

3/2020

045684

2020.02.28

34526

2020.12.14

05,35

045621

2020.02.19

34527

2020.12.15

34

PROZOROV Ilia, MD

4/2020

TUTUN-CTC S.A., MD

4/2020

36

044677

2019.08.05

34528

2020.12.17

30,35

H&B COMPANY S.R.L., MD

10/2019

37

045296

2019.12.13

34529

2020.12.16

09,34

Philip Morris Products S.A., CH

3/2020

38

045297

2019.12.13

34530

2020.12.16

09,34

Philip Morris Products S.A., CH

3/2020

39

045324

2019.12.13

34531

2020.12.16

34

Philip Morris Products S.A., CH

3/2020

40

045326

2019.12.17

34532

2020.12.16

35,36,37

Philip Morris Products S.A., CH

3/2020

41

045298

2019.12.13

34533

2020.12.16

01

CP Kelco U.S., Inc., US

3/2020

05

FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., BM

12/2019

42

045033

2019.10.21

34534

2020.12.16

43

045583

2020.02.13

34535

2020.12.17

32,33,35,43

CIOBANU Ion, MD

4/2020

44

044624

2019.07.24

34537

2020.12.19

25

TIMOFTI Cristina, MD

10/2019

45

045698

2020.03.02

34538

2020.12.19

33

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

5/2020

46

045730

2020.03.06

34539

2020.12.19

14,18,25,35,45

MORARU Valeriu, MD

5/2020

2/2021

2/2021

MORARU Irina, MD
47

045800

2020.03.18

34540

2020.12.19

05

48

044732

2019.08.15

34541

2020.12.18

49

045212

2019.11.19

34542

2020.12.19

50

045213

2019.11.19

34543

51

045385

2020.01.11

52

044679

53
54

Joint Stock Company
„Schelkovo Agrohim”, RU

5/2020

24,25,35

DONNA EMILY S.R.L., MD

10/2019

39

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

1/2020

2/2021

2020.12.19

39

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

1/2020

2/2021

34544

2020.12.18

34

British American Tobacco
(Brands) Inc., US

3/2020

2019.08.02

34545

2020.12.21

045527

2020.01.31

34546

2020.12.23

29,30,31

TERMICAN Sergiu, MD

6/2020

045553

2020.02.11

34547

2020.12.23

03

e-Farmacia S.R.L., MD

6/2020

55

045752

2020.03.12

34548

2020.12.23

09,11,35

RACICOVSCHI Vadim, MD

5/2020

56

045758

2020.03.13

34549

2020.12.23

33

COLUSVIN S.R.L., MD

5/2020

57

045759

2020.03.12

34550

2020.12.23

33

COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD

6/2020

58

045812

2020.03.20

34551

2020.12.23

05

T.P.I. - PHARM S.R.L., MD

5/2020

59

045251

2019.12.02

34552

2020.12.23

41

PRIMĂRIA SATULUI SELEMET, MD

3/2020

60

045252

2019.12.02

34553

2020.12.23

41

PRIMĂRIA SATULUI SELEMET, MD

3/2020

61

044377

2019.06.05

34554

2020.12.22

39

MUNTEAN Igor, MD

8/2019

2/2021

62

044378

2019.06.05

34555

2020.12.22

39

MUNTEAN Igor, MD

8/2019

2/2021

63

045416

2020.01.15

34556

2020.12.23

30,31

MAŞCAUŢAN Eduard, MD

3/2020

64

045417

2020.01.15

34557

2020.12.23

30,31

MAŞCAUŢAN Eduard, MD

3/2020

65

045418

2020.01.15

34558

2020.12.23

29,30,31

MAŞCAUŢAN Eduard, MD

3/2020

66

045813

2020.03.20

34559

2020.12.25

05

T.P.I. - PHARM S.R.L., MD

5/2020

67

044756

2019.08.29

34561

2020.12.25

05,35,44

NASTAS Marina, MD

10/2019

68

045383

2020.01.10

34562

2020.12.24

07

TODICA Vadim, MD

3/2020

07,09,11,14,35, Hangzhou Ezviz Network Co.
38,42,45
Ltd., CN

3/2020

2/2021
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TRADEMARKS

1

2

3

4

5

6

69

045500

2020.01.30

34563

2020.12.24

19

GIGANT CONSTRUCT S.R.L.,
MD

3/2020

70

045502

2020.01.30

34564

2020.12.24

19

GIGANT CONSTRUCT S.R.L.,
MD

3/2020

71

045504

2020.01.30

34565

2020.12.24

19

GIGANT CONSTRUCT S.R.L.,
MD

3/2020

72

045505

2020.01.30

34566

2020.12.24

19

GIGANT CONSTRUCT S.R.L.,
MD

3/2020

73

045506

2020.01.30

34567

2020.12.24

19

GIGANT CONSTRUCT S.R.L.,
MD

3/2020

74

045610

2020.02.18

34568

2020.12.24

05

Mylan Institutional Inc., US

4/2020

75

045662

2020.02.26

34569

2020.12.28

43

SKYNET S.R.L., MD

4/2020

76

044945

2019.10.02

34570

2020.12.28

06,19,37

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

12/2019

77

045577

2020.02.12

34571

2020.12.28

29,30,35

CREATIV-NORD S.R.L., societate comercială, MD

4/2020

78

045578

2020.02.12

34572

2020.12.28

29

CREATIV-NORD S.R.L., societate comercială, MD

4/2020

79

043955

2019.03.11

34573

2020.12.30

29,30

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

7/2019

80

045613

2020.02.18

34574

2020.12.30

35

BACIOI Vadim, MD

4/2020

81

045372

2020.01.03

34576

2020.12.29

34

NSAR GENERAL TRADING
(L.L.C), AE

3/2020

82

045559

2020.02.04

34577

2020.12.29

33,35

DRAGNEV Igor, MD

5/2020

33,35

ABC New Business Line S.R.L.,
MD

3/2020

British American Tobacco
(Brands) Inc., US

3/2020

83

045402

2020.01.15

34578

2020.12.30

84

045190

2019.11.19

34579

2021.01.04

34

85

045570

2020.02.11

34580

2021.01.04

16,35,38,41

86

045091

2019.11.04

34581

2021.01.02

03

87

045328

2019.12.18

34582

2021.01.02

35,36

88

045548

2020.01.30

34583

2021.01.02

29,35,39

89

045552

2020.02.11

34584

2021.01.04

35,41,42

90

045562

2020.02.06

34585

2021.01.04

20

91

045211

2019.11.25

34586

2021.01.05

29,35

92

044350

2019.05.29

34587

2021.01.05

93

045469

2020.01.23

34588

94

045614

2020.02.18

34605
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UNTILĂ Cristina, MD

4/2020

2/2021

MOSCALU Veronica, MD

2/2020

2/2021

INVEST-CREDIT S.R.L., organizaţie de creditare nebancară,
MD

2/2020

2/2021

CONTACT ENERGO GRUP
S.R.L., MD

3/2020

2/2021

SIMPALS S.R.L., MD

4/2020

2/2021

TUTUNARU Tudor, MD

4/2020

2/2021

COLESNIC Ghenadie, MD

3/2020

03

The Procter & Gamble Company, US

10/2019

2021.01.09

35,36

INKASSO FINANCE S.R.L.,
organizaţie de creditare nebancară, MD

3/2020

2020.12.01

33

PANUŞ Grigore, MD

4/2020

2/2021
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Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite,
data expirării termenului de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numerele BOPI în care au fost publicate
cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată
Nr.
crt.

(186) Data
expirării
reînnoirii

1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2

(511) Clase

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

(441/442)
Nr. BOPI

5

6

3

4

1

3R 22

2030.12.26

07,11,37

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., US
500 Renaissance Drive, Suite 101,
Saint Joseph, Michigan 49085,
Statele Unite ale Americii

2

2R 7571

2029.12.22

10,19,35

6/2000

11/2000

3

2R 8344

2030.10.23

29,30,32

GHIPS-BIRUINŢA S.R.L., MD
Str. Prieteniei nr. 13, bloc 3, MD-6202,
Biruinţa, Sîngerei, Republica Moldova
Goya Foods, Inc., a corporation organized and
existing under the laws of the State of Delaware, US
350 County Road, Jersey City, New Jersey
07307, Statele Unite ale Americii

7/2001

12/2001

4

2R 8406

2030.12.15

35,42

8/2001

1/2002

5

2R 8445

2030.12.22

30,35,42

9/2001

2/2002

6

2R 8486

2030.12.08

05,16

10/2001

3/2002

7

2R 8487

2030.12.08

05,16

10/2001

3/2002

8

2R 8697

2031.05.08

32

1/2002

6/2002

9

2R 8711

2031.05.11

33

TAGAMAX S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 10, ap. 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
MIGDAL SGP S.A., club profesional de fotbal,
MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9A,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia
HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş., TR
Mahir İz Cad. No: 25, Altunizade/Istanbul,
Turcia
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
VINIA TRAIAN S.A., întreprindere mixtă, MD
MD-5317, Găvănoasa, Cahul, Republica Moldova

1/2002

6/2002

10

R 21121

2030.05.21

17,35,37

8/2010

4/2011

11

R 21380

2030.05.07

05

9/2010

7/2011

12

R 21386

2030.05.18

30

9/2010

7/2011

13

R 21423

2030.07.07

21

9/2010

7/2011

14

R 21824

2030.09.28

09

1/2011

11/2011

IZOTECA PRIM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Gohberg nr. 2, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
FMC Agro Singapore Pte. Ltd., SG
77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77,
Singapore 068896, Singapore
FMC Corporation, US
FMC Tower at Cira Center South, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, PA 19104, Statele Unite
ale Americii
Municipal Unitary Production Enterprise
„Confectionery factory „Vitba”, BY
210038 Vitebsk 3 Korotkevich Str., Belarus
KARCHER S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 7,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ELIDE FIRE BALL PRO CO., LTD., TH
No. 54, Moo 6, T. Naklua, A. Banglamung
Chonburi 20150, Thailanda

(450)
Nr.
BOPI
7
4-5/1994
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1

2

3

4

5

6

7

15

R 21972

2030.10.06

35,37

12/2010

12/2011

16

R 22000

2030.12.09

16,20,
35,37,42

3/2011

12/2011

17

R 22014

2030.11.17

25

2/2011

1/2012

18

R 22042

2031.01.10

34

GHERMAN Eugeniu, MD
Str. Acad. S. Rădăuţanu nr. 3, ap. 33,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
BELICIUC Vitalie, MD
Str. Tighina nr. 49/3, of. 45,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
BELESCU Diana, MD
Str-la 2 Lvov nr. 87, ap. 15,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
TJ FOOTWEAR (UK) LTD, GB
Palmerston House, 814 Brighton Road, Purley,
Surrey CR8 2BR, Regatul Unit
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit

4/2011

12/2011

19

R 22044

2031.01.10

34

Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit

4/2011

12/2011

20

R 22045

2031.01.25

25

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL,
FR
87 boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cedex
15, Franţa

4/2011

1/2012

21

R 22115

2031.01.19

21,33,35

4/2011

1/2012

22

R 22116

2031.01.19

21,33,35

4/2011

1/2012

23

R 22117

2031.01.19

21,33,35

4/2011

1/2012

24

R 22118

2031.01.19

21,33,35

4/2011

1/2012

25

R 22129

2030.12.29

33

5/2011

1/2012

26

R 22229

2031.02.28

05

6/2011

2/2012

27

R 22257

2030.10.26

29,35,43

CABIGRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
CABIGRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
CABIGRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
CABIGRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, IN
SPARC, Tandalja, Vadodara - 390 020,
Gujarat, India
ŞAULSCHI Vladimir, MD
Str. Trifan Baltă nr. 4/2,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

1/2011

2/2012

28

R 22294

2031.01.20

03,09,14,16,
18,20,21,24,
25,26,28,36,
38,41

Manchester United Football Club Limited, GB
Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester,
M16 0RA, Regatul Unit

5/2011

3/2012

29

R 22365

2031.01.13

30

5/2011

4/2012

30

R 22366

2031.01.13

30

5/2011

4/2012

31

R 22696

2031.05.05

29,30

8/2011

7/2012

32

R 22697

2031.05.05

29,30

Municipal Unitary Production Enterprise
„Confectionery factory „Vitba”, BY
210038 Vitebsk 3 Korotkevich Str., Belarus
Municipal Unitary Production Enterprise
„Confectionery factory „Vitba”, BY
210038 Vitebsk 3 Korotkevich Str., Belarus
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

8/2011

7/2012
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1

2

3

4

33

R 22754

2030.12.20

16,29,30,31,
32,33,35,36,
39,41,43,44,
45

34

R 22905

2031.05.05

29,30

35

R 23001

2030.12.21

35,36,38,39,
41,43,44,45

36

R 23018

2031.01.24

29,30,31,32,
33,35

37

R 23115

2030.11.25

16

38

R 23804A

2031.03.02

29

39

R 24399

2030.12.14

07,12

5
NISENBOIM Alexandru, MD
Bd. Moscova nr. 15, bl. 1, ap. 64,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
MARTÎNOV Vladimir, MD
Str. V. Belinski nr. 20,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
ŢÎRA Dumitru, MD
Str. Ip. Soroceanu nr. 77, ap. 9,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
CARMEZ PROCESSING S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
RUSU Pavel, MD
Str. C. Stamati nr. 2F,
MD-3505, Orhei, Republica Moldova
CIBIZOV Denis, MD
Str-la Haltei nr. 1 B,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD
Str. Hînceşti nr. 298,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

6

7

4/2011

7/2012

8/2011

9/2012

4/2011

9/2012

6/2011

9/2012

2/2011

11/2012

5/2011

5/2013
11/2018

3/2011

10/2013
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V
Design industrial / Industrial design

P

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

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

L

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

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

Numărul certificatului
Number of the certificate

(15)

Data înregistrării
Date of the registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

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

Numărul de depozit
Number of the application

(22)

Data de depozit
Date of filing of the application

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale
Number of industrial designs

(30)

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

(31)

Numărul cererii prioritare
Number of the priority application

(32)

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

(33)

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

(43)

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

(44)

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

(45)

Data publicării certificatului
Date of publication of the certificate

(46)

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

(51)

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

(54)

Indicarea produsului
Designation of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

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

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

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

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

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

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data
publicării acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din
Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor
conform Clasificării de la Locarno.

A

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those
applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161/2007 on
the Protection of Industrial Designs has been met.
The applications for registration of the industrial designs shall be published in BOPI in the order
of classes in accordance with the Locarno Classification.
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(51)
(21)
(22)
(28)
(57)

DESIGN

LOC (12) Cl. 19-08
f 2020 0063
2020.12.15
5
Culori revendicate: desenul 1 - bej,
verde de diferite nuanţe;
desenul 2 - bej, galben de diferite
nuanţe;
desenul 3 - bej, cafeniu de diferite
nuanţe;

desenul 4 - negru, cafeniu deschis,
auriu de diferite nuanţe, alb;
desenul 5 - negru, cafeniu deschis, alb.
(71) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL
STRĂIN, FABRICĂ DE VINURI ŞI
DIVINURI, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
(74) DIDENCO Anastasia
(54) Etichete

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

1
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2

DESIGN
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(21) f 2020 0063

3

4

5

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

LOC (12) Cl. 20-02, 03
f 2020 0049
2020.09.19
1

(71)(72) ALBU Veaceslav, MD
Str-la G. Alexandrescu nr. 6, ap. 37,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(74) LAŞCO Natalia
(54) Dispozitiv publicitar şi pentru
expunere

(55)
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DESIGN

(21) f 2020 0049

1.1

1.2

1.3
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1.4

DESIGN
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(21) f 2020 0049

1.5

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

LOC (12) Cl. 25-03
f 2020 0057
2020.11.04
1
EPAMEDIA S.R.L., ÎNTREPRINDERE
CU CAPITAL STRĂIN, MD

(72)
(54)

Str. Feredeului nr. 4, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
BLANARI Igor, MD
Pavilion de aşteptare a transportului
public

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

1.1

1.2
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DESIGN

(21) f 2020 0057

1.3

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

LOC (12) Cl. 25-03
f 2020 0058
2020.11.04
1
EPAMEDIA S.R.L., ÎNTREPRINDERE
CU CAPITAL STRĂIN, MD

1.4

(72)
(54)

Str. Feredeului nr. 4, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
BLANARI Igor, MD
Pavilion de aşteptare a transportului
public

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

1.1
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1.2

DESIGN
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(21) f 2020 0058

1.3

1.4

149

MD - BOPI 2/2021

DESIGN

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

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

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

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(43)
Nr.
BOPI

1

f 2019 0069

2019.10.07

09-01

4 (3, 4, 7, 8)

3/2020

2

f 2019 0096

2019.12.13

25-01,
02

2 (3, 4)

3

f 2020 0002

2020.01.29

09-01

2 (1, 2)

4

f 2020 0004

2020.02.10

19-08

18

5

f 2020 0007

2020.02.26

06-01

13

6

f 2020 0019

2020.05.14

29-02

6

7

f 2020 0020

2020.05.15

09-03;
13-99

1

8

f 2020 0024

2020.05.25

19-08

2

9

f 2020 0026

2020.05.28

19-08

7 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
BURIANOV Oleg, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A, ap. 9,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ROOFART S.R.L., ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
Str. Alba Iulia nr. 184/2, ap.(of.) 32,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
BESCHIERU Nichita, MD
Str. Nicolae Milescu Spatarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
SPOLEM-IMPEX S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
TUTUNARU Tudor, MD
Str. Ion Creangă nr. 18, MD-3737,
Vorniceni, Străşeni, Republica Moldova
CLIC MEDIA GRUP S.R.L., MD
Str. Haltei nr. 31/2, ap. 39, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova
SD ENERGY ENGINEERING GROUP
S.R.L., MD
Str. Iurie Gagarin nr. 1, MD-2068, Ialoveni,
Republica Moldova
MAŞCAUŢAN Eduard, MD
Str-la Hotinului nr. 13, MD-2003, Durleşti,
Chişinău, Republica Moldova
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2064,
Chişinău, Republica Moldova
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2/2020

4/2020

7/2020

7/2020

7/2020

7/2020

7/2020

8/2020

DESIGN
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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

1914

25-03

f 2019 0051

2019.07.30

2

1915

24-02

f 2019 0073

2019.11.05

(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

3

1916

17-03

f 2019 0048

2019.07.01

6

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr.
BOPI

NOVAC Valeriu, MD

11/2020

INSTITUŢIA MEDICOSANITARĂ PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE MEDICINĂ
URGENTĂ, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„NICOLAE TESTEMIŢANU”
(IP USMF „NICOLAE
TESTEMIŢANU”), MD
ISTRATI Lilian, MD

11/2020

6/2020

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

386

2

3

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

(28)
Nr. de
desene
şi modele
industriale
reînnoite

2026.02.28

f 2001
0028

2001.02.28

09-01

1

387

2026.02.01

f 2001
0025

2001.02.01

09-01

2

1739

2026.02.23

f 2016
0009

2016.02.23

25-03

95

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

AROMA S.A., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
AROMA S.A., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
GÎNCOTA Grigore, MD
MD-6813, Costeşti,
Ialoveni, Republica
Moldova

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

6/2002
2/2003
6/2002
2/2003
7/2016
2/2017
6/2017
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în
Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale,
data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(11)
(15)
Data înregistrării
Nr.
înregistrării
(23)(30)
Prioritate

152

(73)
Titular,
cod ST.3
OMPI

1

DM/204145

2019.10.07

BLANCPAIN
SA, CH

2

DM/204276

2019.10.08

HARRY
WINSTON SA,
CH

3

DM/204981

2019.11.22

MONTRES
JAQUET
DROZ SA
(MONTRES
JAQUET
DROZ AG),
CH

4

DM/205313

2019.12.17

HARRY
WINSTON SA,
CH

5

DM/205314

2019.12.30

HARRY
WINSTON SA,
CH

6

DM/207300

2020.04.07

Pricewaterhou
seCoopers
(Société
coopérative),
LU

7

DM/207343

2019.08.13

ALEXANDER
SAVOYSKY,
RU
ERIK
MAKKILL, RU

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

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

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

Cutie pentru ceas /
Watch case / Boîtier de
montre
Cutie pentru ceas;
cadran pentru ceas /
Watch case; watch dial
/ Boîtier de montre;
cadran de montre

10-07

1

2024.10.07

15/2020

10-07

2

2024.10.08

15/2020

Cadran pentru orologiu;
mase oscilante; cadran
pentru orologiu / Clock
dial; oscillating masses;
clock dial / Cadran
d'horloge; masses
oscillante; cadran
d'horloge
Cutie pentru ceas;
cataramă pentru brăţara
ceasului; ceas de mînă
/ Watch case; buckle for
watchstraps; wrist
watch / Boîtier de
montre; boucle pour
bracelets de montre;
montre-bracelet
Cadran; cutie pentru
ceas / Dial; watch case /
Cadran; boîtier de
montre
Interfeţe grafice pentru
utilizator (aranjament al
ecranului pentru
computer) / Graphical
user interface
(computer screen
layout) / Interface
graphique utilisateur
(agencement d'écran
d'ordinateur)
Interfaţă grafică de
utilizator pentru ecrane
de afişare sau porţiuni
ale acestora / Graphical
user interface for
display screens or
portions thereof /
Interface graphique
utilisateur pour écrans
d'affichage ou portions
de ceux-ci

10-07

4

2024.11.22

21/2020

10-02,
07

3

2024.12.17

25/2020

10-07

2

2024.12.30

27/2020

14-04

3

2025.04.07

17/2020

14-04

1

2024.08.13

17/2020

DESIGN
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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

(73)
Titular, cod ST.3
OMPI

(54)
Denumirea desenului şi
modelului industrial

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

10-02,
07

DM/205313

(23)(30)
Prioritate
2019.12.17

HARRY WINSTON
SA, CH

Cutie pentru ceas;
cataramă pentru brăţara
ceasului; ceas de mînă /
Watch case; buckle for
watchstraps; wrist watch /
Boîtier de montre; boucle
pour bracelets de montre;
montre-bracelet

3

2024.12.17 25/2020

10-07

DM/204145

2019.10.07

BLANCPAIN SA, CH

1

2024.10.07 15/2020

DM/204276

2019.10.08

HARRY WINSTON
SA, CH

2

2024.10.08 15/2020

10-07

DM/204981

2019.11.22

MONTRES JAQUET
DROZ SA
(MONTRES JAQUET
DROZ AG), CH

Cutie pentru ceas / Watch
case / Boîtier de montre
Cutie pentru ceas; cadran
pentru ceas / Watch case;
watch dial / Boîtier de
montre; cadran de montre
Cadran pentru orologiu;
mase oscilante; cadran
pentru orologiu / Clock
dial; oscillating masses;
clock dial / Cadran
d'horloge; masses
oscillante; cadran
d'horloge

10-07

4

2024.11.22 21/2020

10-07

DM/205314

2019.12.30

HARRY WINSTON
SA, CH

Cadran; cutie pentru ceas
/ Dial; watch case /
Cadran; boîtier de montre

2

2024.12.30 27/2020

14-04

DM/207300

2020.04.07

PricewaterhouseCoo
pers (Société
coopérative), LU

3

2025.04.07 17/2020

14-04

DM/207343

2019.08.13

ALEXANDER
SAVOYSKY, RU
ERIK MAKKILL, RU

Interfeţe grafice pentru
utilizator (aranjament al
ecranului pentru
computer) / Graphical
user interface (computer
screen layout) / Interface
graphique utilisateur
(agencement d'écran
d'ordinateur)
Interfaţă grafică de
utilizator pentru ecrane de
afişare sau porţiuni ale
acestora / Graphical user
interface for display
screens or portions
thereof / Interface
graphique utilisateur pour
écrans d'affichage ou
portions de ceux-ci

1

2024.08.13 17/2020

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

153
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
a obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

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

I

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

OPI

Nr.
depozit

1

Cerere
de înregistrare
a mărcii

045501

2

Mărci
notorii

Mărci

156

Nr. titlului de
protecţie
-

Nr.
BOPI
3/2020

-

2

12/2004
6/2005
9/2020

-

13

10/2014

-

24

3/2014

009299

2R 8215

5/2001
10/2001
6/2010
7/2010
3/2020

014142

R 11180

4/2004
10/2004
7/2014
9/2020
10/2020

014547

R 11358

7/2004
11/2004
5/2014
9/2020

015369

R 12624

3/2005
9/2005
6/2014
9/2020

015217

R 12785

5/2005
10/2005
9/2014
9/2020

015216

R 12930

7/2005
12/2005
6/2014
9/2020

018815

R 16961

1/2008
10/2008
4/2016
9/2020

018275

R 19793

12/2009
6/2010
12/2015
9/2020

Date iniţiale
(540)

(531)
01.05.01
01.05.06
01.17.11
07.01.12
07.01.24
15.01.19
26.07.05
27.05.17
(730)
ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16,
MD-2069, Chişinău, Republica
Moldova

Date modificate
(540)

(531)
01.05.01
01.05.06
01.17.11
07.01.12
07.01.24
15.01.19
26.07.05
(730)
ORHEI-VIT S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 40, MD-2037,
Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 2/2021

Desene/
modele
industriale

026845

R 21396

7/2010
7/2011
3/2020

029753

23498

10/2011
2/2013

029974

23514

12/2011
2/2013

027920

R 24727

1/2011
1/2014
9/2020

029973

25039

12/2011
2/2014

032065

25048

2/2014

032728

25324

7/2013
6/2014

033385

26055

9/2013
11/2014

031250

27203

7/2012
7/2015

040973

30778

9/2017
5/2018

041893

31636

4/2018
1/2019

038095

31949

1/2016
3/2019

f 2004
0174

3R 801

9/2005
5/2006
4/2010
5/2010
6/2015
12/2019

f 2015
0109

1721

4/2016
10/2016
1/2017
3/2001
8/2001
1/2007
2/2007
10/2010

3

Marcă

009647

R 8137

4

Mărci

010082

R 8610

12/2001
5/2002
8/2011
9/2011

010094

R 10134

10/2003
3/2004
12/2012
1/2013
2/2013
5/2007
10/2007
3/2009
6/2016
2/2021
4/2008
9/2008
8/2017

5

Marcă

019518

R 15375

6

Mărci

021355

R 16919

(730)
Continental Exchange Solutions,
Inc., corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
13850 Cerritos Corporate Drive,
Suite E, Cerritos, California 90703,
Statele Unite ale Americii
(730)
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere
mixtă, MD

(730)
Continental Exchange Solutions,
Inc., US
7001 Village Drive,
Suite 200, Buena Park, California
90621, Statele Unite ale Americii
(730)
EURO-ALCO S.R.L., MD

(730)
75, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul,
Republica Coreea

(730)
25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu,
Seoul, Republica Coreea

(730)
Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo
„TechnoNICOL”, RU
Ul. Krymsky val, 8, 119049 Mos-

(730)
Joint Stock Company „TechnoNICOL”, RU
47 Gilyarovskogo Str., bld 5, 5th
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022560

R 19127

10/2008
1/2010
2/2018

cova, Federaţia Rusă

floor, office I, room 22, 129110,
Moscow, Federaţia Rusă
(730)
Str. G. Alexandrescu nr. 15,
ap. 40,
MD-2008, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Joint Stock Company „TechnoNICOL”, RU
47 Gilyarovskogo Str., bld 5, 5th
floor, office I, room 22, 129110,
Moscow, Federaţia Rusă
(730)
Str-la 2 Lvov nr. 87, ap. 15,
MD-2060, Chişinău, Republica
Moldova
(540)

7

Marcă

021748

R 17360

7/2008
12/2008
12/2017

(730)
Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135,
MD-2060, Chişinău, Republica
Moldova

8

Marcă

022561

R 19128

10/2008
1/2010
2/2018

(730)
Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo
„TechnoNICOL”, RU
Ul. Krymsky val., 8, 119049
Moscow, Federaţia Rusă

9

Marcă

028264

22000

3/2011
12/2011

10

Marcă

028154

22149

2/2011
2/2012

(730)
Bd. Decebal nr. 72, bloc 4,
MD-2038, Chişinău, Republica
Moldova
(540)

11

Marcă

028579

22179

4/2011
2/2012

12

Mărci

028732
028734

22431
22432

5/2011
4/2012

13

Marcă

027903
A

23083

1/2011
10/2012

14

Marcă

037975

29014

6/2016
2/2017

15

Marcă

035211

30315

8/2014
3/2018

16

Cerere
de înregistrare
a mărcii

045776

-

5/2020

Mărci

035171

27845

7/2014
2/2016

043269

32635

1/2019
9/2019

158

(531)
01.05.01;
01.05.02;
27.05.01;
27.05.11
(730)
Str. Matei Basarab nr. 7/1, ap. 49,
MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(531)
01.05.01;
01.05.02;
27.05.01;

(730)
NOVADELTA - COMÉRCIO E
INDUSTRIA DE CAFÉS S.A., PT
AVENIDA INFANTE DOM
HENRIQUE 151 A, 1950-406
LISBOA, Portugalia
(730)
YANMAR CO., LTD., JP

(730)
NOVADELTA - COMÉRCIO E
INDUSTRIA DE CAFÉS LDA, PT
AV INFANTE DOM HENRIQUE
151 A, 1950-041 LISBOA,
Portugalia
(730)
YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD., JP

(730)
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 2,
ap. 4, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
Str. Mihai Eminescu nr. 47,
MD-3401, Hînceşti,
Republica Moldova

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

(730)
Str. Cahul nr. 7/1, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(730)
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10,
MD-6826, Sociteni, Ialoveni,
Republica Moldova

(730)
Str. Pavel Boţu nr. 9, ap. 67,
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
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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.

Nr.
BOPI

Date despre
cedent

Date despre cesionar

Nr. şi data
înregistrării
contractului

8/2001
1/2002
7/2010
4/2011
1/2012
12/2020

(730)
VISMOS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 5,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

3338
05.01.2021

R 15881

9/2007
2/2008
11/2010
5/2017

005075
02.11.1995

2R 5362

9/1997
2/1998
2/2006
12/2012
1/2016
9/2020

(730)
SMIRNOV Alexandru, MD
Bd. Renaşterii Naţionale
nr. 20, ap. 5, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(730)
Thomson Reuters Global
Resources Unlimited Company, CH
Landis + Gyr-Strasse 3,
6300 Zug, Elveţia

(730)
KVINT, societate pe acţiuni
de tip închis, fabrică de vinuri
şi coniacuri din
Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300,
Tiraspol, Republica Moldova
(730)
SMIRNOVA Olesea, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 5,
bl. 2, ap. 59, Chişinău, Republica Moldova
(730)
Thomson Reuters Enterprise
Centre GmbH, CH
Landis + Gyr-Strasse 3,
6300 Zug, Elveţia

023322
15.04.2008

R 19508

11/2008
3/2010
12/2011
1/2012
10/2018
11/2018
9/2020

023845
04.07.2008

R 19582

11/2008
3/2010
5/2011
12/2011
1/2012
5/2005
10/2005
12/2014

(730)
Mirolux-Plus S.R.L., MD
Str. Kiev nr. 9/1,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

3342
13.01.2021

OPI

Nr. şi data
depozitului

1

Marcă

009931
05.01.2001

2

Marcă

021441
20.06.2007

3

Mărci

Nr.
titlului
de
protecţie
R 8410

4

Marcă

015092
16.06.2004

R 12737

5

Cerere
de înregistrare
a mărcii

045067
04.11.2019

-

2/2020

6

Marcă

003409
18.11.1994
51916,
1968.11.06,
SU

2R 2296

11/1995
4/2005
2/2015
3/2015
4/2015

7

Marcă

043387
13.11.2018

32916

1/2019
12/2019

(730)
RATMIR S.R.L., companie,
MD
Str. Kiev nr. 9/1, ap. (of.) et. II,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84,
ap. 3, MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
SPECTRUM BRANDS, INC.,
US
3001 Deming Way, Middleton,
Wisconsin 53562, Statele
Unite ale Americii
(730)
PLEŞCA Galina, MD
Str. Petru Ştefănucă nr. 13,
ap. 1, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

3339
05.01.2021

3341
13.01.2021

(730)
3343
Lee Jieun, KR
13.01.2021
113-601, 74, Toegye-ro 90gil, Jung-gu, Seoul, Republica Coreea
3344
(730)
Energizer Brands UK Limited, 13.01.2021
GB
Sword House, Totteridge
Road, High Wycombe,
Buckinghamshire HP13 6DG,
Regatul Unit
3345
(730)
18.01.2021
SOSNOVSCHI Nicolae, MD
Str. Doctor Tudor Strişcă
nr. 8, bl. 6, ap. 64, MD-2043,
Chişinău, Republica Moldova
SMOCVIN Dementie, MD
Str-la 1 mai, nr. 10, MD-4501,
Dubăsari, Republica Moldova
DIACIUC Tatiana, MD
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8

Marcă

043433
26.11.2018

32991

1/2019
12/2019

(730)
NAMAIAN DEG S.R.L., societate comercială, MD
Str. C. Negruzzi nr. 40,
MD-2093, Hulboaca, Chișinău, Republica Moldova

9

Mărci

010264
21.05.2001

R 8650

12/2001
5/2002
12/2003
4/2005
8/2011

(730)
C.P. Pharmaceuticals International C.V., US
c/o General Partners, Pfizer
Manufacturing LLC and Pfizer
Production LLC, 235 East 42nd
Street, New York, NY 10017,
Statele Unite ale Americii
(730)
FLOTI PLUS S.R.L., MD
Str. Communisticescaia
nr. 181, MD-3200, Bender,
Republica Moldova

10

Marcă

11

Marcă

010265
21.05.2001
031259
12.06.2012

R 8651
24120

028472 22033
25.01.2011

8/2012
7/2013

4/2011
1/2012

(730)
X-PLAN-E S.R.L., MD
Str. Bariera Orhei nr. 3/V,
ap. 7, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova

Str. Calea Ieşilor nr. 5,
bl.3, ap. 23, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(730)
Zhejiang Cfmoto Power Co.,
Ltd., CN
No. 116, Wuzhou Road,
Yuhang Economic
Development Zone, Hangzhou, Zhejiang, China
(730)
UPJOHN US 1 LLC, US
235 East 42nd Street, New
York, N.Y. 10017, Statele
Unite ale Americii

3346
18.01.2021

3347
18.01.2021

3348
18.01.2021

(730)
FLOARE, Open Joint-Stock
Company, MD
Str. Comunistă nr. 181,
MD-3200, Tighina,
Republica Moldova
(730)
CIJEVSCHI Ruslan, MD
Str. Bariera Orhei nr. 3,
bl. V, ap. 7, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
CIJEVSCHI Angela, MD
Str. Bariera Orhei nr. 3,
bl. V, ap. 7, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

3349
18.01.2021

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
FR

a 2020 0066
a 2017 0044

2020.08.14
2015.09.11

10/2017

32
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

160

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
NUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD
BANKINTER S.A., ES;
CAJA DE AHORROS DE GALICIA, ES
TROFIM Viorel, MD
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
ABLOY OY, FI

(11) Nr.
brevet
2118

(21) Nr.
depozit
a 2002 0173

(22) Data depozit
2002.07.08

Data încetării
valabilităţii
2020.07.08

3964

a 2007 0032

2004.07.05

2020.07.05

4347
4507
4553

a 2014 0071
a 2016 0003
a 2015 0046

2014.07.15
2014.07.11
2013.07.04

2020.07.15
2020.07.11
2020.07.04
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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

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
CEAPA Grigore, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA
MOLDOVA, MD
ADAMA MAKHTESHIM LTD., IL

3
4
5

6

(11) Nr.
brevet
4011
4376

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

a 2009 0086
a 2014 0088

2009.08.26
2014.08.22

Data încetării
valabilităţii
2019.08.26
2019.08.22

4382

a 2014 0087

2014.08.22

2019.08.22

4388

a 2014 0079

2014.08.01

2019.08.01

4398

a 2014 0081

2014.08.12

2019.08.12

4555

a 2013 0009

2010.08.26

2019.08.26

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie
de scurtă durată retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

MD
MD
MD
MD
MD

s 2019 0065
s 2019 0064
s 2020 0132
s 2020 0133
s 2019 0062

2019.07.02
2019.06.26
2020.10.20
2020.10.20
2019.06.26

1/2021
12/2020
12/2020

46, 91(2)
46, 91(2)
56
56
46, 91(2)

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 0091

2018.12.19

-

12(2)

161
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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 (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

162

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD;
SRL „UISPAC”, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA
MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D.
Ghiţu”, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D.
Ghiţu” al AŞM, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D.
Ghiţu", MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D.
Ghiţu”, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA
MOLDOVA, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA
MOLDOVA, MD
CATANOI Grigori, MD;
CIBOTARU Ion, MD
VERDIŞ Boris, MD
ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD;
ARDELEANU Liviu, MD;
ŢÂBÂRNĂ Andrei, MD;
DARII Valentina, MD;
DORUC Andrei, MD
PUŞCA Alexandr, MD

(11) Nr.
brevet
949

(21) Nr.
depozit
s 2015 0092

(22) Data depozit
2015.07.09

Data încetării
valabilităţii
2020.07.09

979

s 2015 0085

2015.06.24

2020.06.24

984

s 2015 0087

2015.07.02

2020.07.02

986

s 2015 0086

2015.06.30

2020.06.30

988

s 2015 0099

2015.07.13

2020.07.13

1002

s 2015 0094

2015.07.09

2020.07.09

1008

s 2015 0084

2015.06.23

2020.06.23

1017

s 2015 0090

2015.07.07

2020.07.07

1047

s 2015 0101

2015.07.17

2020.07.17

1086

s 2016 0075

2016.06.08

2020.06.08

1108
1314

s 2016 0078
s 2018 0076

2016.06.10
2018.07.17

2020.06.10
2020.07.17

1319

s 2018 0064

2018.06.26

2020.06.26
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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

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI

(11) Nr.
brevet
1228

ANISIMOV Vladimir, MD

(21) Nr. depozit
s 2017 0093

(22) Data depozit
2017.08.10

Data încetării
valabilităţii
2019.08.10

MM4E Lista brevetelor europene validate 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 MD/EP, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
Geroa Diagnostics, S.L, ES

(11) Nr. brevet
MD/EP 3171174

(21) Nr. depozit
MD/EP
e 2017 0031
15195662

(22) Data depozit
2015.11.20

Data încetării
valabilităţii
2018.11.20

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
17
18
19

2
042387
043150
043164
043489
043761
043865
043953
044027
044029
044056
044063
044081
044097
044248
044301
044457
044462
044567
044584

3
2018.04.27
2018.10.01
2018.10.04
2018.12.07
2019.02.04
2019.02.22
2019.03.11
2019.03.28
2019.03.28
2019.04.05
2019.04.04
2019.04.09
2019.04.09
2019.05.17
2019.05.01
2019.06.21
2019.06.20
2019.07.10
2019.07.12

4
2021.01.21
2021.01.25
2021.01.21
2021.01.21
2021.01.21
2021.01.21
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.21
2021.01.22
2021.01.21
2021.01.21

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
Art. 44 (1)
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a

6
7/2018
12/2018
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
6/2019
5/2019
6/2019
6/2019
6/2019
9/2019
10/2019
8/2019
8/2019
9/2019
9/2019

163
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1
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
044681
044683
044691
044695
044723
044739
044794
045234
045393

3
2019.08.02
2019.08.02
2019.08.05
2019.08.07
2019.08.13
2019.08.19
2019.08.29
2019.11.29
2020.01.10

4
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.25
2021.01.22
2021.01.28

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 (1)
Art. 44 (1)

6
10/2019
10/2019
11/2019
11/2019
10/2019
10/2019
10/2019
1/2020
3/2020

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

(540)
Reproducerea mărcii

(730)
Solicitant
cod ST.3 OMPI

Data expedierii
deciziei de respingere

(441)
Nr.
BOPI

1
2

(210)
Nr.
de
depozit
044651
045209

2019.07.25
2019.11.25

MAG
BARZA DE AUR

2021.01.06
2021.01.26

9/2019
1/2020

3

045315

2019.12.17

GENESIS

DIAVOR Gheorghe, MD
ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu capital străin,
fabrică de vinuri şi coniacuri,
MD
PODGORIA VIN S.R.L., MD

2021.01.15

3/2020

Nr.
crt.

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
001218

(540)
Denumirea mărcii

1
1

(111/116)
Nr.
înregistrării
2
2R 322

4
STANLEY

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2020.07.02

2

2R 339

001297

BOSTITCH

2020.07.02

3

2R 377

001501

2020.07.08

4

R 7960

009468

BENSON &
HEDGES
Menthol 100’s
LAZARD
BROTHERS

5

R 8019

009482

FABLYN

2020.07.13

6

R 8021

009513

DURATEC

2020.07.28

Nr.
crt.

164

2020.07.03

(730)
Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
Stanley Black & Decker, Inc., US
1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut
06053, Statele Unite ale Americii
Stanley Black & Decker, Inc., US
1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut
06053, Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
Lazard Strategic Coordination Company LLC.,
a Delaware limited liability company, US
30 Rockefeller Plaza, NY 10020, New York,
Statele Unite ale Americii
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Connecticut,
US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, Statele Unite ale Americii
FORD MOTOR COMPANY, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
One American Road, Dearborn, Michigan
48121, Statele Unite ale Americii
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1
7

2
R 8067

3
009454

4
AEO

5
2020.07.03

ANTONII

8

R 8125

009501

INTEL XSCALE

2020.07.24

9

R 8399

009519

RED & WHITE

2020.07.25

10

R 8441

009473

PALL MALL

2020.07.10

11

20896

027485

FILUP

2020.07.19

12

20899

027412

BT2000
BULGARTABAC

2020.07.05

13

21156

027455

2020.07.19

14

21219

027393

MC
AMERICAN BLEND
MONTE CARLO
EVOLUTION
EQUINOX

15

21269

027373

БАБУШКИН МЕД

2020.07.01

16

21270

027400

FEBEST

2020.07.08

17

21406

027470

Fregat SC

2020.07.19

18

21408

027475

Gorizont EC

2020.07.19

19

21410

027513

DHS

2020.07.23

20

21411

027533

clubber

2020.07.28

21

21419

027463

leasing

2020.07.16

22

21430

027539

Natur Agro

2020.07.30

23

21431

027546

INSOMAR

2020.07.29

24

21448

027518

BORZA

2020.07.27

25

21449

027545

HotNews.md
STIRI NON-STOP

2020.07.29

26

21457

027420

SSS

2020.07.06

ideea

2020.07.01

6
ANTONII S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 50, ap. 277,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
INTEL CORPORATION, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Delaware,
US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii
Philip Morris Brands Sarl, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, IN
SPARC, Tandalja, Vadodara - 390 020,
Gujarat, India
Aktsionerno Droujestvo „BULGARTABAC
HOLDING”, BG
„Graf Ignatiev” Str. 62, BG-1000, Sofia, Bulgaria
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia
GENERAL MOTORS LLC, (a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware), US
300 Renaissance Center, City of Detroit, State
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale
Americii
VLADOVLAD S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 4, ap. 55,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
FEBEST GmbH, DE
Flughafen-Hahn, Geb. 860, 55483
Lautzenhausen, Germania
CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
VASILENCO Liudmila, MD
Str. Bogdan Voievod nr. 6, bloc 2, ap. 52,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ŞAPA Andrei, MD
Str. Nicolae Iorga nr.16, ap. 3,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
IDEEA CREDIT S.R.L., organizaţie de
microfinanţare, MD
Str. Al. Bernardazzi nr. 59, ap. (of.) 3,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
CARMEZ PROCESSING S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
ŢÎRA Dumitru, MD
Str. Ip. Soroceanu nr. 77, ap. 9,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
BARON Natalia, MD
Str. Trandafirilor nr. 15, ap. 53,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
CAZACU Vitalie, MD
Str. Ostrovskii nr. 39, ap. 45,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
Aktsionerno Droujestvo „BULGARTABAC
HOLDING”, BG
„Graf Ignatiev” Str. 62, BG-1000, Sofia, Bulgaria
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1
27

2
21464

3
027421

4
Marcă figurativă

5
2020.07.12

28

21469

027459

ДВЕЛЛА

2020.07.14

29

21470

027460

DVELLA

2020.07.14

30

21480

027462

MAGAZIN DE BERE

2020.07.15

Beeroman
BERE VIE
ЖИВОЕ ПИВО

31

21485

027391

RILVAN

2020.07.01

32

21486

027392

INTERDEAN

2020.07.01

33

21495

027524

BSB
POINT OF YOU

2020.07.13

34

21504

027505

Ladona
FARMACIE

2020.07.27

35

21543

027543

VIAŢĂ ÎN FIECARE
PICĂTURĂ

2020.07.29

36

21544

027445

МЕНТИКЛЯЙН

2020.07.13

37

21547

027452

ТОПРАКАР

2020.07.13

38

21548

027451

ИПОКЛЯЙН

2020.07.13

39

21549

027450

ГРИДОКЛЯЙН

2020.07.13

40

21550

027449

ПИКЛОКАР

2020.07.13

41

21551

027448

ЛОМАКЛЯЙН

2020.07.13

42

21552

027447

ЛОМАКАР

2020.07.13

43

21553

027446

МЕМИКАР

2020.07.13

44

21554

027444

MENTIKLINE

2020.07.13

45

21555

027443

РОФЦИКЛЯЙН

2020.07.13

46

21556

027442

ФЛОЦИКАР

2020.07.13

47

21560

027387

2020.07.01

48

21564

027430

NM
NUFARUL MAGIC
2010
THURAYA

49

21574

027440

am

2020.07.13

2020.07.08

CU CE!

50

21575

027481

SOKOL
COKOL

2020.07.19

51

21586

027428

2020.07.08

52

21596

027465

S-2000
Altaston
fabrica materiale de
construcții
WRITEO-MAX
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6
MUNTEANU Ion, MD
MD-4814, Budeşti, Chişinău, Republica Moldova
Laboratoire HRA-Pharma, FR
15, rue Beranger, 75003 Paris, Franţa
Laboratoire HRA-Pharma, FR
15, rue Beranger, 75003 Paris, Franţa
VLASIUC-GM S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 30, bloc 1, ap. 169,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
CEBOTARU Pavel, MD
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 60,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
CEBOTARU Pavel, MD
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 60,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
B&F COMMERCIAL & GARMENT INDUSTRIES S.A., GR
10 KLM ATHINON LAMIAS NAT. ROAD,
14342 NEA PHILADELFEIA ATTIKIS, Grecia
CAMPARI S.R.L., MD
Calea Orheiului nr. 105, bloc 1,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
CEMORTAN Valerian, MD
Str. Academiei nr. 8, bloc 2, ap. 26,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, IE
Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda
MÎRZAC Rodica, MD
Bd. Cuza Vodă nr. 14, ap. 66,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
Thuraya Telecommunications Company, AE
Etisalat Tower, Sheikh Rashid Bin Saeed AlMaktoum Street, Abu-Dhabi, Emiratele Arabe
Unite
PRO DIGITAL S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Petru Maior nr. 7,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
VALAUTO-S S.R.L., MD
Str. Băcioii Noi nr. 14/11,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
ALTASTON S.R.L., MD
Str. Petru Rareş nr. 77,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
GLOBAL CONQUISTADORS S.A., PA
Cuba Avenue N36-36, PO Box 0816-06748,
Panama 5, Panama
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1
53

2
21597

3
027467

4
ZI DE ZI

5
2020.07.16

54

21629

027516

Marcă tridimensională

2020.07.23

55

21667

027534

BRENNER

2020.07.28

56

21704

027468

grupul financiar
ideea

2020.07.21

57

21874

027541

Don Gusto’s

2020.07.29

58

21902

027500

SOREL

2020.07.21

59

21932

027504

POIANA VULPII
O reședință în sânul
naturii

2020.07.27

60

21957

027517

СОРЕЛЬ

2020.07.23

61

22085

027436

2020.07.09

62

22102

027456

ЗОЛОТАЯ
ФОРМУЛА
GOLDEN FORMULA
РАЗГУЛЯЙ
RAZGULAY

63

22110

027479

CLEAR
PARIS INSTITUTE

2020.07.16

64

22169

027506

DIZAYN
GROUP

2020.07.23

65

22177

027522

ТЮЛЬПАН

2020.07.28

66

22425

027418

РУСНАВГЕОСЕТЬ

2020.07.06

67

22426

027419

РУСНАВГЕОСЕТЬ

2020.07.06

68

23044

027495

ПИНТА

2020.07.22

69

28710

027376

Perfect Tour
Enjoy life. Choose
Perfect!

2020.07.01

2020.07.19

6
GRECU Gheorghe, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 10, ap. 65,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
FILATOV Oleg, MD
Str. Miron Costin nr. 15, bloc 1, ap. 105,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
GRUPUL FINANCIAR IDEEA S.R.L., MD
Str. A. Bernardazzi nr. 59, ap. 3,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
INTEGRA INVEST S.R.L., MD
Str. Sf. Ilie nr. 64, ap. 1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
NOVARTIS AG, CH
CH-4002 Basel, Elveţia
POIANA VULPII S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Independenţei nr. 30, bloc 4,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
NOVARTIS AG, CH
CH-4002 Basel, Elveţia
ŢUREA Victor, MD
Str. Alecu Russo nr. 61, ap. 58,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
MUSTEAŢA Vitalie, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 37, bloc 5, ap. 40,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
UNILEVER N. V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
MIR TEKNOLOJI HOLDING A.Ş., TR
Atatürk Mah. Inönü Cad. No:6, Kiraç Esenyurt / Istanbul, Turcia
MAXGRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Bulgară nr. 142, ap. 6,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
„Rusnavgeoset” Limited Liability Company, RU
53, Baumanskaya st., 105005 Moscow, Federaţia Rusă
„Rusnavgeoset” Limited Liability Company, RU
53, Baumanskaya st., 105005 Moscow, Federaţia Rusă
ALEXEI Serghei, MD
Str. Alba Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
S.C. PERFECT TOUR S.R.L., RO
Str. Şipotul Fântânilor nr. 8, Bucureşti, Sectorul 1, 010157, România
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în iulie 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
R 8829

3
010470

4
ASACOL

R 8833

010464

R 8837
R 8852

010454
010473

CORCIMARU
TRANSLATION
BUREAU
MAXIMUM
КЛАСТИНОЛ

2021.07.10
2021.07.16

R 8886
R 8891
R 8893

010452
010476
010478

OPUS ONE
JAZZ
ContiPremiumContact

2021.07.04
2021.07.16
2021.07.20

R 8894
R 8897

010479
010486

salon AFRODITA
POLYLOC

2021.07.25
2021.07.26

R 8899

010489

2021.07.23

R 8900

010490

СВОБОДНОЕ
ДЫХАНИЕ
BREATHE FREE

2021.07.23

R 8903
R 8949
R 9043

010496
010587
010494

AGAT-D
TVC 21
SANO

2021.07.31
2021.07.31
2021.07.27

R 9101

010574

BĂNEASA

2021.07.25

R 9102

010575

Ştrengar

2021.07.25

R 9265

010510

2021.07.27

R 9536

010495

МОНАСТЫРСКОЕ
МОЛДАВСКОЕ
Домашнее вино

R 9547
R 10051

010475
010493

SAINT GEORGE
ESP esprit sports

2021.07.16
2021.07.26

21244
21758

029552
029589

2021.07.20
2021.07.28

22364

029466

2021.07.19

Asociaţia Patronală în domeniul
Conformităţii Produselor din Republica Moldova, MD

22580

029483

CHI ENVIRO
WYSE CLOUD
CONFIGURATION
ASOCIAŢIA PATRONALĂ
ÎN DOMENIUL CONFORMITĂŢII PRODUSELOR
BEMAX

2021.07.08

22611
22612
22614
22615

029468
029471
029484
029542

GREUBEL FORSEY
C.S.N.
WIND BLUE
BOOkPlanet

2021.07.06
2021.07.07
2021.07.11
2021.07.21

22645

029434

MONTRE

2021.07.04

22646
22647
22652
22670

029529
029530
029501
029454

VELIDAR
ВЕЛИДАР
LASHO
K

2021.07.15
2021.07.15
2021.07.18
2021.07.01

22671
22672

029576
029502

orange
LASO

2021.07.25
2021.07.18

BEMOL RETAIL S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
GFPI S.A., CH
BĂRCĂ Maria, MD
Japan Tobacco Inc., JP
BRITANICA S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
Lashou HK Limited Company, HK
Private Joint-Stock Company „Kyiv
Cardboard and Paper Mill”, UA
Orange Brand Services Limited, GB
Lashou HK Limited Company, HK

1
2
3

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2021.07.11
2021.07.16

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

168

2021.07.31

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
Tillotts Pharma AG, A Swiss Company, CH
Translation Bureau Corcimaru, întreprindere individuală, MD
ASTORTA S.A., MD
EGIS GYÓGYSZERGYÁR
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság, HU
OPUS ONE WINERY LLC, US
Gallaher Limited, GB
Continental Reifen Deutschland
GmbH, DE
MACARI Galina, MD
MacDermid Agricultural Solutions
Holdings B.V., US
WM. WRIGLEY JR.COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
WM. WRIGLEY JR.COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
AGAT-D S.R.L., MD
DENISOV Vadim, MD
Sano-Brunos Enterprises Ltd., companie din Israel, IL
S.C. M.P. BĂNEASA-MOARĂ S.A.,
RO
S.C. M.P. BĂNEASA-PASTE S.A.,
RO
IMPERIAL VIN GROUP S.R.L., MD
SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Gallaher Limited, GB
Esprit International (a California
Limited Partnership), US
FAROUK SYSTEMS, Inc., US
Dell Inc., US

MD - BOPI 2/2021
1
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2
22673
22675
22676
22677

3
029503
029524
029544
029564

5
2021.07.18
2021.07.15
2021.07.19
2021.07.27

6
Lashou HK Limited Company, HK
BERSUŢCHI Alexandr, MD
SUPRATEN S.A., MD
FARMAPRIM S.R.L., MD

029565

4
LASHOU
AB FASHION
ŞATROC
GLAMETAZON
ГЛАМЕТАЗОН
VALVERDE

22678

2021.07.27

22679
22680
22681

029566
029575
029578

BABYCOCCOLE
ORANGE
TEYSUNO

2021.07.27
2021.07.25
2021.07.25

22682

029592

VIRGINIA S.

2021.07.29

22683

029593

VIRGINIA S.

2021.07.29

22702

029485

DOZA

2021.07.08

22713
22721
22722
22732

029580
029486
029587
029558

RAK
LIADA TM
HANU LUI VASILE
SIMTE NATURA

2021.07.26
2021.07.08
2021.07.28
2021.07.25

22733

029511

2021.07.14

22734

029433

DI & TRADE engineering
MIO JEWEL

22755

029588

22759

029498

22760

029523

MEŞTERUL
casei tale

2021.07.15

22783
22784
22810
22811
22813
22814
22818
22824

029491
029487
029550
029577
029526
029525
029465
029516

2021.07.11
2021.07.11
2021.07.22
2021.07.22
2021.07.15
2021.07.15
2021.07.04
2021.07.14

22852

029488

2021.07.12

MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD

22880
22881

029496
029574

BRUMS
PROTADOR
NOI TV
Erox
СИЛТИОН
SILTION
COMMAND
FRUZANA
ФРУЗАНА
EXCELENŢA FACE
DIFERENŢA
GILLETTE PRO
Marcă figurativă

SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
LIMAR-HH S.R.L., MD
Orange Brand Services Limited, GB
TAIHO PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., JP
PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.,
CH
PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.,
CH
ECLAT-COM S.R.L., societate comercială, MD
BASF SE, DE
RUSU Ghenadi, MD
PUZDREA Vasile, MD
BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate comercială, MD
DI & TRADE ENGINEERING S.R.L.,
MD
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
AITEC CA S.R.L., societate comercială, MD
British American Tobacco (Brands)
Inc., US
ZINCENCO Alexandr, MD
ZINCENCO Andrei, MD
ZINCENCO Nicolai, MD
ZINCENCO Ludmila, MD
SO.DE.CO. LUX S.A., LU
LUCA Tatiana, MD
MLD MEDIA S.R.L., MD
DOCIPALOV Mihail, MD
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
3M Company, US
PIC Samuil, MD

2021.07.12
2021.07.25

22902
22907
22925

029521
029458
029443

VIVALDI
ecolor professional
Pentru că ne pasă!

2021.07.15
2021.07.06
2021.07.01

22956

029543

БИОКОН

2021.07.19

22986
22991

029540
029573

DDE
eco+logic

2021.07.21
2021.07.25

22992

029560

2021.07.27

23007
23015

029515
029590

Bucuria
PENTRU TOŢI
ananda voyage
CARBON

23031
23035

029538
029537

The Gillette Company LLC, US
GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and
existing under the laws of the State
of Delaware, US
BROVCHIN Alexei, MD
POLIFURNIS S.R.L., MD
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere mixtă, MD
TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L.,
MD
MECTEHCOMPLET S.R.L., MD
GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and
existing under the laws of the State
of Delaware, US
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
STANCHEVICI Victoria, MD
Joint Stock Company
„TechnoNICOL”, RU
MERAJI Nicolae, MD
MERAJI Nicolae, MD

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

CA aitec
Creative Attitude
Marcă figurativă

2021.07.04
2021.07.29
2021.07.12

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

С НАМИ ЛЕГКО
ЗАБАВНЫЙ МИР
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
МЕСТА

2021.07.14
2021.07.28
2021.07.22
2021.07.22

169

MD - BOPI 2/2021
1
78
79
80
81
82
83
84
85
86

2
23036

3
029539

029505
029585
029463
029462

4
LUMEA AMUZANTA.
LOCURI MINUNATE.
EL SECRETO DEL
AMOR
Miss ViVien
IMECLO
PATRIA PRODUCTION
Hard Rock

23086

029582

23106
23125
23132
23138

5
2021.07.22

6
MERAJI Nicolae, MD

2021.07.26

CEMA S.A., societate mixtă moldoceho-americană, MD
MOLDOVAN Elena, MD
NOVARTIS AG, CH
COLAJ S.R.L., MD
Hard Rock Café International (USA),
Inc., US
RATZON CONSTRUCTION S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Akţionernoe obşcestvo Firma
„Avgust”, RU
BUKET MOLDAVII, societate pe
acţiuni de tip închis, MD
Tovarystvo z obmezhenoyu
vidpovidalnistyu „GOLDEN TILE”,
UA
Tovarystvo z obmezhenoyu
vidpovidalnistyu „GOLDEN TILE”,
UA
Tovarystvo z obmezhenoyu
vidpovidalnistyu „GOLDEN TILE”,
UA
P.U.N.K.T. S.R.L., publicaţie periodică, revistă, MD
Moldcell S.A., întreprindere mixtă,
MD
BROWN-FORMAN POLSKA SP.
z.o.o., a company organized and
existing under the laws of the Republic of Poland, PL
Akţionernoe obşcestvo Firma
„Avgust”, RU
Akţionernoe obşcestvo Firma
„Avgust”, RU
Akţionernoe obşcestvo Firma
„Avgust”, RU
Akţionernoe obşcestvo Firma
„Avgust”, RU
Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
DICUSAR Sergiu, MD

2021.07.15
2021.07.28
2021.07.04
2021.07.05

23197

029475

Polysack

2021.07.08

23232

029536

Marcă figurativă

2021.07.18

23284

029479

APEROL

2021.07.08

23341

029547

GOLDEN TILE

2021.07.19

23342

029548

ГОЛДЕН ТАЙЛ

2021.07.19

23343

029549

Marcă figurativă

2021.07.19

23552

029504

2021.07.19

23559

029571

PUNKT
ПУНКТ
Mobi

2021.07.27

23563

029452

MAXIMUS

2021.07.01

23568

029532

август

2021.07.18

23569

029533

avgust

2021.07.18

23570

029534

2021.07.18

23571

029535

23793

029520

23823

029464

AVGUST crop protection
We grow well. Together
AVGUST crop protection
С нами расти легче
MARY KAY DESIGN
STUDIO
AMATI

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

101
102
103
104
105
106

170

2021.07.15
2021.07.04

CUCINE

2021.07.28

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

029583

BENSON & HEDGES
LONDON NEW YORK
FINE GOLD
100’s
СЭКВЕСОМА

2021.07.27

24112

029584

SEQUESSOME

2021.07.27

24249
24309

029506
029455

SATELIT-TV
ОБУХОВ

2021.07.15
2021.07.01

24320
24330
25589

029460
029459
029470

UNICA
TOMAS
ZEBRA Clopoțel

2021.07.05
2021.07.05
2021.07.07

Pro Bono Bio Entrepreneur Limited,
GB
Pro Bono Bio Entrepreneur Limited,
GB
A.T. INTERMEDIA S.R.L., MD
Private Joint-Stock Company „Kyiv
Cardboard and Paper Mill”, UA
TOMAŞ Galina, MD
TOMAŞ Galina, MD
SOLOVIOV Evghenii, MD

24035

029591

24111

99
100

2021.07.18
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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
2
3
4

f 2019 0069
f 2019 0096
f 2020 0002
f 2020 0026

2019.10.07
2019.12.13
2020.01.29
2020.05.28

4 ( 1, 2, 5, 6 )
2 ( 1, 2 )
2 ( 3, 4 )
1(8)

2021.01.14
2021.01.29
2021.01.14
2021.01.29

3/2020
2/2020
4/2020
8/2020

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în
Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)
în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului şi
modelului industrial

(51) Clase

(28)
Nr. de desene
şi modele industriale

Nr. IDB

LIMITED LIABILITY COMPANY
WITH FOREIGN
INVESTMENTS
„MINISO
/UKRAINE/”, UA

1. Model de prezentare
(aranjament de interior a
unei odăi) / 1. Get-up
(arrangement of the interior
of a room) / 1. Modèles de
présentation (agencement
intérieur d'une pièce)

32-00

1

44/2019

(23)(30)
Prioritate
1

DM/203602

2019.05.14

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
1

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
2
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, Republica
Moldova

(11) Nr.
certificatului
3
859

(21) Nr.
de depozit

(22) Data de
depozit

4
f 2005 0090

5
2005.07.13

(18) Data expirării
termenului de valabilitate
6
2020.07.13
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1
2
3

172

2
CHICIUC Gheorghe, MD
Str. Viilor nr. 31, MD-2163, Iargara, Leova, Republica
Moldova
ANATOLIY VASILIEVICH HONCHAR, UA
Chernivtsi region, Khotyn district, Shylivtsi village,
Myru street, 33, 60022, Ucraina

3
1692

4
f 2015 0076

5
2015.07.31

6
2020.07.31

1693

f 2015 0072

2015.07.16

2020.07.16
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b

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 ianuarie 2021, în privinţa cărora
procedura a fost finalizată
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,
numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei/
pronunţării
hotărârii

Rezultatul examinării contestaţiei

SC Betty Ice
SRL, RO

2020.07.14
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2021.01.29

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.03.20 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 30.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Miz Trade Co.
Ltd., KR

2020.11.02
împotriva
înregistrării
mărcii

2021.01.29

1. A înceta procedura de examinare a
contestaţiei.
2. A transmite dosarul în arhivă.

CEBOTARESCU
Dumitru, MD

2020.10.13
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2021.01.29

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2020.08.20.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

"GRAND
TOBACCO"
LLC, AM

2020.10.02
împotriva
înregistrării
mărcii

2021.01.29

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2020.08.08.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

VALENTINO
S.P.A., IT

2020.11.11
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a

2021.02.05

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.09.16 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
quinquies
al
din clasa 03, în temeiul art. 6

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie
Solicitant /
Titular
Marcă naţională

1

044259
2019.05.17
SC Betty Ice SRL,
RO

2

Marcă naţională

045393
2020.01.10
POSLAVSCAIA
Irina, MD
Marcă naţională

3

044792
2019.08.29
CEBOTARESCU
Dumitru, MD
Marcă naţională

4

044782
2019.08.28

5

Khayrat Al-Manafa
for General Trade
and Public
Transport Limited
Liability company,
BG
Marcă
internaţională
VALENTINO
DONNA BORN IN
ROMA
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mărcii

Convenţiei de la Paris pentru protecţia
proprietăţii industriale. Dreptul exclusiv nu se
va extinde asupra elementelor verbale
„DONNA” şi „ROMA” luate în parte.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

IR 1474760
2019.04.01
VALENTINO
S.P.A., IT
6

Marcă
internaţională

VALENTINO
S.P.A., IT

2020.11.11
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2021.02.05

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.09.16 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
quinquies
al
din clasa 03, în temeiul art. 6
Convenţiei de la Paris pentru protecţia
proprietăţii industriale. Dreptul exclusiv nu se
va extinde asupra elementelor verbale
„UOMO” şi „ROMA” luate în parte.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

HAUSBRANDT

2020.10.15
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2021.02.05

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.08.15 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 30, 35, în
quinquies
al Convenţiei de la Paris
temeiul art. 6
pentru protecţia proprietăţii industriale.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementelor verbale „TRIESTE” şi „1892”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

VALENTINO
UOMO BORN IN
ROMA
IR 1474472
2019.04.01
VALENTINO
S.P.A., IT
7

Marcă
internaţională

IR 1470819
2018.11.08
HAUSBRANDT
TRIESTE 1892
S.P.A., IT

TRIESTE 1892
S.P.A., IT

175
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IX
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiție
din 18.12.2020 privind casarea parțială a hotărârii
Curții de Apel Chișinău din 29.06.2012
Întru executarea Deciziei Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme
de Justiție din 18.12.2020 privind admiterea cererilor de recurs și casarea parțială a hotărârii Curții de
Apel Chișinău din 29.06.2012, la cererea de chemare în judecată depusă de SA „Tomai-Vinex”
împotriva SRL „Suvorov-Vin“, SRL „Esmalda”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru
Proprietate Intelectuală, cu privire la anularea înregistrării mărcii şi încasarea prejudiciului cauzat, la
acţiunea reconvenţională a SRL „Esmalda” împotriva SA „Tomai-Vinex”, intervenient accesoriu
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la apărarea drepturilor la proprietatea
intelectuală, şi acţiunea intervenientului principal SA „Driada Wine” împotriva SA „Tomai-Vinex”,
intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din
drepturi asupra mărcii, în partea încasării prejudiciului material şi a cheltuielilor de judecată:
- se anulează înregistrarea desenului/modelului industrial cu nr. depozit f 2007 0016 din
12.02.2007 (certificat de înregistrare nr. 1029) și se declară nul certificatul de înregistrare a
desenului/modelului industrial eliberat pe numele titularului ESMALDA S.R.L., MD, Str. Columna nr.
108, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova.

Cu privire la ridicarea interdicţiei asupra mărcii nr. R 7571,
înregistrate pe numele titularului „GHIPS-BIRUINŢA” S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Muşet Marcel nr. 180-547/2020 din
24.12.2020, prin care s-a dispus ridicarea măsurilor de asigurare aplicate asupra bunurilor debitorului
„Ghips-Biruinţa” S.R.L., IDNO 1002602004159:
- se ridică interdicţia asupra mărcii nr. R 7571 din 22.12.1999, înregistrate pe numele titularului
„GHIPS-BIRUINŢA” S.R.L., Str. Prieteniei nr. 13, bloc 3, MD-6202, Biruinţa, Sîngerei, Republica
Moldova, IDNO 1002602004159, aplicată în baza Încheierii executorului judecătoresc Mușet Marcel
nr. 180-547/2020 din 02.03.2020, prin ordinul Directorului general al AGEPI nr. 57 din 12.05.2020;
- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcii nr. R 7571 din 22.12.1999,
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra OPI
înregistrate pe numele titularului BESTVIN S.R.L.
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Comrat, sediul Ceadâr-Lunga din 04.12.2020 (dosar nr.
2i-19/2020), prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului BESTVIN S.R.L.,
IDNO 1005611000019:
- se aplică sechestru asupra mărcilor naţionale nr. R 10727 și nr. 25154, înregistrate pe
numele titularului BESTVIN S.R.L., IDNO 1005611000019, Str. Zavodscaia nr.1, MD-3813, Chirsova,
UTAG, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcilor sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra mărcii nr. R 8445
înregistrate pe numele titularului MIGDAL SGP S.A.,
club profesional de fotbal
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 29.12.2020 (dosar nr. 2i636/20), prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului C.P.F. „MIGDAL
SGP” S.A., IDNO 1002608000865:
178
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- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 8445 din 22.12.2000, înregistrate pe numele titularului
MIGDAL SGP S.A., club profesional de fotbal, IDNO 1002608000865, Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9A,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. R 8445 din 22.12.2000, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea interdicţiei asupra OPI
înregistrate pe numele titularului „AVI CLIMA” S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Muşet Marcel nr. 180-692/2020 din
30.12.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2-3167/17 din 07.05.2019 emise de
Judecătoria Chişinău (sed. Centru), prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei la înstrăinarea sau
închirierea drepturilor de valorificare a obiectelor de proprietate intelectuală de care dispune „Avi
Clima” S.R.L., IDNO 1010602003126:
- se aplică interdicţia asupra mărcilor nr. 23927 din 24.05.2012 şi 30920 din 21.06.2017,
înregistrate pe numele titularului „AVI CLIMA” S.R.L., IDNO 1010602003126, MD-6220, Cotiujenii
Mici, Sîngerei, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al
mărcilor nr. 23927 din 24.05.2012 şi 30920 din 21.06.2017, inclusiv transmiterea drepturilor asupra
acestora.

Cu privire la aplicarea interdicţiei asupra OPI,
înregistrate pe numele titularului MAURT S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-2157/20 din
21.12.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2c-3035/2019 din 22.09.2020 emis de
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, prin care s-a dispus aplicarea interdicției asupra bunurilor
debitorului MAURT S.R.L., IDNO 1003600049760:
- se aplică interdicția asupra mărcilor nr. 2R 7332, nr. 2R 8502, nr. R 10702, nr. R 10820, nr. R
12176, nr. R 14696, nr. R 14758, nr. R 15338, nr. R 15277, nr. R 16198, nr. R 16606, nr. R 20255, nr.
R 20394, nr. R 20406, nr. R 22226, nr. R 22227, nr. 26610, mărcii internaţionale nr. IR 1229068 şi
asupra desenului/modelului industrial conform certificatului de înregistrare nr. 2R 1379, înregistrate pe
numele titularului MAURT S.R.L., IDNO 1003600049760;
- pe perioada aplicării interdicției, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al
OPI sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la ridicarea interdicţiei asupra mărcii nr. 21281,
înregistrate pe numele titularului DOCORIN S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1632/20 din
28.12.2020, prin care s-a dispus anularea măsurilor de asigurare aplicate asupra bunurilor debitorului
DOCORIN S.R.L., IDNO 1003600124881:
- se ridică interdicţia asupra mărcii nr. 21281 din 26.02.2010, înregistrate pe numele titularului
DOCORIN S.R.L., bd. Moscova nr. 11/5, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova, IDNO
1003600124881, aplicată în baza Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1632/20
din 05.02.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2c-1839/19 din 10.10.2019, prin
ordinul Directorului general al AGEPI nr. 28 din 18.02.2020;
- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcii nr. 21281 din 26.02.2010,
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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Cu privire la executarea hotărârii Judecătoriei Chişinău (sediul Centru)
din 23.10.2020 privind decăderea parțială din drepturi a titularului
mărcii naționale
nr. 23045 din 08.08.2012
Întru executarea hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 23.10.2020, în pricina civilă la
cererea de chemare în judecată depusă de L'Oréal Company împotriva Belenki Iacov, intervenient
accesoriu AGEPI, privind decăderea parțială din drepturi asupra mărcii naționale nr. 23045, în temeiul
art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:
- este decăzut din drepturile asupra mărcii naționale
nr. 23045 din 08.08.2012
pentru produsele din clasa 03 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor (CIPS), titularul BELENKI Iacov, str. Albişoara nr. 76/6, ap. 27, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova, începând cu data de 23.10.2020.

Cu privire la aplicarea interdicţiei asupra OPI,
înregistrate pe numele titularului Goţulea Andrei
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Ciuchitu Radu nr. 073-808r/21 din
11.01.2020, prin care s-a dispus aplicarea interdicției aplicate asupra bunurilor debitorului Goţulea
Andrei, IDNP 2005001071077:
- se aplică interdicţia asupra cotei-părți a cotitularului Goţulea Andrei, IDNP 2005001071077,
deţinute asupra fonogramei conform certificatului seria FO nr. 1870/3148 din 18.08.2011, înregistrate
pe numele cotitularilor Ghenov Ivan, Negruţa Vadim, Drotov Evghenii, Parfionov Andrei, Goţulea
Andrei;
- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al
fonogramei conform certificatului seria FO nr. 1870/3148 din 18.08.2011, inclusiv transmiterea
drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la anularea interdicţiei asupra OPI,
înregistrate pe numele titularului MAURT S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-2157/20 din
30.12.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2c-3035/2019 din 22.09.2020 emis de
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, prin care s-a dispus anularea interdicției asupra bunurilor
debitorului MAURT S.R.L., IDNO 1003600049760:
- se anulează interdicția asupra mărcilor nr. 2R 7332, nr. 2R 8502, nr. R 10702, nr. R 10820, nr.
R 12176, nr. R 14696, nr. R 14758, nr. R 15338, nr. R 15277, nr. R 16198, nr. R 16606, nr. R 20255,
nr. R 20394, nr. R 20406, nr. R 22226, nr. R 22227, nr. 26610, mărcii internaţionale nr. IR 1229068 şi
asupra desenului/modelului industrial conform certificatului de înregistrare nr. 2R 1379, înregistrate pe
numele titularului MAURT S.R.L., IDNO 1003600049760;
- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al OPI sus-menţionate, inclusiv
transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiție
din 04.11.2020 privind casarea integrală a deciziei
Curții de Apel Chișinău din 22.10.2019
Întru executarea Deciziei Colegiului civil și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme
de Justiție din 04.11.2020 privind admiterea cererilor de recurs și casarea integrală a deciziei Curții de
Apel Chișinău din 22.10.2019, la cererea de chemare în judecată depusă de „Tutun-CTC” S.A.
împotriva AGEPI, intervenient accesoriu „MOREN GROUP” S.A. cu privire la anularea hotărârii
Comisiei de Contestații a AGEPI din 03.11.2016:
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- se anulează hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 03.11.2016 cu privire la abrogarea
Deciziei Direcției mărci şi design industrial a AGEPI din 11.05.2016 și acceptarea cererii de
înregistrare a mărcii

nr. depozit 034703 din 27.02.2014, solicitant MOREN GROUP S.A.;

nr. 33327 din 27.02.2014, și se declară nul certificatul de
- se anulează înregistrarea mărcii
înregistrare a mărcii eliberat pe numele titularului MOREN GROUP S.A.

181

MD - BOPI 2/2021

Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie este nelimitată şi poate
ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Preţurile de abonare:
BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an.
Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-06-07; (022) 40-06-08
fax: (022) 44-01-19
e-mail: oﬃce@agepi.gov.md
http://agepi.gov.md/

Consiliul editorial:
dr. Viorel Iustin (preşedinte), dr. Natalia Mogol, Natalia Caisîm, dr. Simion Leviţchi, Diana Stici,
Liliana Vieru, Rodica Popescu, Daniela Morari
Redactor: Victoria Andriuță
Tehnoredactare computerizată: Ludmila Patrașco
Coperta: Ludmila Patrașco

B O P I nr. 2/2021
Imprimat la AGEPI

