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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 2016)
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
Bermude
Brunei Darussalam
Brazilia
Bahamas
Bhoutan
Oﬁciul din Benelux
pentru Proprietate
Intelectuală (BOIP)
Belarus
Canada
Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Capul Verde
Cipru
Cehia
Germania
Danemarca
Republica
Dominicană
Algeria

EA
EC
EE
EG
EM

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

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

Organizaţia Eurasiatică
de Brevete (OEAB)
Ecuador
Estonia
Egipt
Oﬁciul Uniunii Europene
pentru Proprietate
Intelectuală (EUIPO)
Oﬁciul European
de Brevete (OEB)
Spania
Etiopia
Finlanda
Insulele Falkland
(Malvine)
Franţa
Regatul Unit
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Grecia
Guatemala
Guineea-Bissau
Guiana
Regiunea Administrativă
Specială Hong Kong
a Republicii Populare
Chineze
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

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

OM
PA
PE

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

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

RO
RS
RU
RW
SA
SE
SG
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SV
SY
TD
TH
TJ
TM
TN
TR
TT
TW
UA
US
UY
UZ
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
Ruanda
Arabia Saudită
Suedia
Singapore
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Salvador
Republica Arabă
Siriană
Ciad
Thailanda
Tadjikistan
Turkmenistan
Tunisia
Turcia
Trinidad şi Tobago
Taiwan, Provincie
a Chinei
Ucraina
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Saint Vincent şi
Grenadines
Republica
Bolivariană
a Venezuelei
Insulele
Virgine (Britanice)
Vietnam
Organizaţia Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Yemen
Africa de Sud

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

În conformitate cu Legea, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certiﬁcă prioritatea,
calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă,
dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.
Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. 33 din Lege.
În prezenta Secţiune se publică 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-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to
the priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention
may be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be ﬁled with the AGEPI, directly or through a representative, by any
person entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for in Art. 33 of the Law.
In the Section are published data 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-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в
ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на изобретения, о предоставленных патентах
на изобретения и краткосрочных патентах, в частности библиографические данные, рефераты
и при необходимости их графические изображения, библиографические данные, относящиеся к
заявкам на европейские патенты, валидация которых была испрошена в Республике Молдова, и
к валидированным европейским патентам, а также перечни выданных патентов на изобретения и
краткосрочных патентов на изобретения.
Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR THE IDENTIFICATION BIBLIOGRAPHIC DATA
IN PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI,
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9
КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(11) Numărul titlului de protecţie
Number of the title of protection
Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
Designation of the kind of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modiﬁcarea documentului
Document correction or modiﬁcation information
Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of the renewed utility model
Номер продленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Speciﬁed date of expiration of renewal
Указанная дата истечения продления
(21) Numărul de depozit
Number assigned to the application
Номер заявки
(22) Data de depozit
Date of ﬁling the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number assigned to priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data de depozit a cererii prioritare
Date of ﬁling of priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: number of BOPI, year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год
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(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european
Date of publication of the translation of the claims of an European patent application
Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент
Data publicării traducerii revendicărilor modiﬁcate
Date of publication of the translation of the amended claims
Дата публикации перевода измененной формулы
(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modiﬁcat
Date of publication of a corrected or modiﬁed document
Дата публикации скорректированного или измененного документа
(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat
Date of publication of the translation of the validated European patent speciﬁcation
Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента
Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modiﬁcată
Date of publication of the translation of the validated European patent speciﬁcation
maintained in its amended form
Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента
в измененной форме
(51) Clasiﬁcarea Internaţională de Brevete
International Patent Classiﬁcation
Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
Title of the invention or name of the plant variety
Название изобретения или наименование сорта растения
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
Number and ﬁling date of the earlier application from which the present patent document has
been divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67) Numărul cererii transformate şi data transformării
Number of converted patent application and date of conversion
Номер преобразованной заявки и дата преобразования
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certiﬁcatul complementar de protecţie
Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certiﬁcate
Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) в соответствии
со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя или наименование патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со
Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
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(80) Data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului european
Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO
Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента
Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinerea brevetului european în forma modiﬁcată
Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO in its amended form
Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме
(82) Data publicării solicitării de validare a brevetului european
Date of publication of the request for validation of the European patent
Дата публикации заявки о валидации европейского патента
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
PCT international application: number and ﬁling date
Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data
Publication of the PCT international application or the community plant variety application (EC): number and date
Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи
(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos
sau ﬁtofarmaceutic
Number and date of the ﬁrst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product
on the market in the Republic of Moldova
Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического
продукта на территории Республики Молдова
(94) Data expirării termenului de valabilitate a certiﬁcatului complementar de protecţie
Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certiﬁcate
Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране
(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certiﬁcatul
complementar de protecţie
Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection
certiﬁcate has been applied for or issued
Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или
выдано дополнительное свидетельство об охране
(96) Numărul cererii şi data de depozit a cererii de brevet european
Number and ﬁling date of the European patent application
Номер и дата подачи заявки на европейский патент
(97) Numărul de publicare şi data publicării de către OEB a cererii de brevet european
Number and date of publication of the European patent application by the EPO
Номер публикации и дата публикации ЕПВ заявки на европейский патент
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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
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C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare
– issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения
или признания патента недействительным
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– issued patent for invention with corrections or amendments to the front (bibliographic) page of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi a documentului
– issued patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в любой части документа
T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european
– translation of the claims of a European patent application
– перевод формулы заявки на европейский патент
T2 – traducerea fasciculului de brevet european validat
– translation of the validated European patent speciﬁcation
– перевод валидированного европейского патента
T3 – Traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modiﬁcată
– Translation of the validated European patent speciﬁcation maintained in its amended form
– Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме
T4 – traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma limitată
– translation of the validated European patent speciﬁcation maintained in limited form
– перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной форме
T8 – traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– corrected translation of the validated European patent speciﬁcation with corrections to the front
(bibliographic) page of the document
– скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями
в титульном листе документа
T9 – Traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi ale oricărei părţi a documentului
– corrected translation of the validated European patent speciﬁcation with corrections to any part of the document
– cкорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями в любой части
документа
1.2 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
U0 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată înainte de termenul legal
de 18 luni de la data de depozit sau data priorităţii recunoscute
– short-term patent application published before the established term of 18 months
after the ﬁling date or recognized priority date
– заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного
срока с даты подачи или даты признанного приоритета
U1 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, împreună cu raportul de documentare
– short-term patent application published within the established term together with a search report
– заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок вместе с отчетом о поиске
U2 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, fără raportul de documentare
– short-term patent application published within the established term without a search report
– заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок без отчета о поиске
U3 – raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie de scurtă durată (publicat ulterior publicării cererii)
– search report of a short-term patent application (published after publication of the application)
– отчет о поиске по заявке на краткосрочный патент на изобретение (опубликованный после публикации
заявки)
Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat
– granted short-term patent for invention
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение
Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie
– granted short-term patent for invention, amended after opposition procedure
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный
вследствие процедуры возражения
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Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– granted short-term patent for invention with corrections or amendments to the front
(bibliographic) page of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi a documentului
– granted short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в любой
части документа
Z – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
– issued short-term patent for invention
– выданный краткосрочный патент на изобретение
Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued short-term patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или
признания патента недействительным
Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
– extended short-term patent for invention
– продленный краткосрочный патент на изобретение
Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
– extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
– продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления
Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to the front (bibliographic)
page of the document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi
– issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патент на изобретение
BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate
Published short-term patent applications
Опубликованные заявки на краткосрочные патенты
BB2A Cereri de brevet european pentru care s-a solicitat validarea în Republica Moldova publicate
Published European patent applications for which validation in the Republic of Moldova has been requested
Опубликованные заявки на европейский патент, для которых была испрошена валидация в Республике
Молдова
FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for invention
Предоставленные патенты на изобретения
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FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate
Granted short-term patents for invention
Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawn patent applications
Перечень отозванных заявок на патент
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of refused patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of issued patents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения
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
NF9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată revalidate
List of revalidated short-term patents for invention
Перечень восстановленных краткосрочных патентов на изобретения
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a fost prelungit
List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых был продлен
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек

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

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
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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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
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate /
Published patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на изобретение

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la
AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the
public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the publication
of the patent application, any third party may present observations concerning the patentability of the
invention to which the application relates.

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося
предметом заявки на патент.
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(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)

(57)

a 2016 0104 (13) A2
Int. Cl.: A01N 33/22 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)
2015.03.30
61/974165
2014.04.02
US
2016.09.22
PCT/IL2015/050335, 2015.03.30
WO 2015/151088 A1, 2015.10.08
ADAMA AGAN LTD., IL
KERGOAT Pierre-Yves, FR; WINDREICH
Shlomo, IL
SIMANENKOVA Tatiana
Amestec erbicid pe bază de compus de
inhibare a biosintezei carotenoidelor şi de
compus de inhibare a AHAS/ALS şi aplicarea acestuia
Invenţia se referă la un amestec erbicid pentru combaterea selectivă a buruienilor şi ierburilor din semănăturile de plante cultivate,
care cuprinde:
a) un erbicid care inhibă biosinteza carotenoidelor şi
b) un erbicid care inhibă acţiunea AHAS /ALS,
sau un ester sau o sare a unuia dintre aceşti
compuşi, sau o combinaţie a acestora.

INVENTIONS
b) гербицид, ингибирующий действие
AHAS/ALS, или сложный эфир или соль
любого из этих соединений, или их сочетание.
П. формулы: 69

(21)
(51)

Revendicări: 69

(54)

(57)

*
* *
Herbicidal mixture of carotenoid biosynthesis inhibiting compound and an
AHAS/ALS inhibiting compound and uses
thereof
The invention relates to a herbicidal mixture
for the selective control of weeds and grasses
in crops of cultivated plants, comprising:
a) a herbicide which inhibits carotenoid biosynthesis and
b) a herbicide which inhibits the action of
AHAS /ALS, or an ester or salt of any of the
foregoing, or a combination thereof.
Claims: 69

(54)

(57)
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*
* *
Гербицидная смесь на основе соединения ингибирующего биосинтез каротиноидов и соединения ингибирующего
AHAS/ALS и ее применение
Изобретение относится к гербицидной
смеси для избирательной борьбы с сорняками или травами в посевах культурных
растений, включающей:
а) гербицид, ингибирующий биосинтез каротиноидов и

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

a 2016 0106 (13) A2
Int. Cl.: C07D 207/26 (2006.01)
C07D 207/273 (2006.01)
C07D 209/52 (2006.01)
C07D 215/48 (2006.01)
C07D 217/02 (2006.01)
C07D 217/22 (2006.01)
C07D 217/24 (2006.01)
C07D 239/86 (2006.01)
C07D 239/88 (2006.01)
C07D 263/24 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 491/056 (2006.01)
C07D 498/04 (2006.01)
C07C 69/94 (2006.01)
C07C 235/66 (2006.01)
C07F 7/18 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/472 (2006.01)
A61K 31/4725 (2006.01)
A61K 31/517 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
2015.03.26
61/975473
2014.04.04
US
2016.09.26
PCT/IB2015/052251, 2015.03.26
WO 2015/150995 A1, 2015.10.08
PFIZER INC., US
ANDERSON David Randolph, US; BUNNAGE
Mark Edward, US; CURRAN Kevin Joseph,
US; DEHNHARDT Christoph Martin, CA;
GAVRIN Lori Krim, US; GOLDBERG Joel Adam,
US; HAN Seungil, US; HEPWORTH David, US;
HUANG Horng-Chih, US; LEE Arthur, US;
LEE Katherine Lin, US; LOVERING Frank
Eldridge, US; LOWE Michael Dennis, US;
MATHIAS John Paul, US; PAPAIOANNOU
Nikolaos, US; PATNY Akshay, US; PIERCE
Betsy Susan, US; SAIAH Eddine, US;
STROHBACH Joseph Walter, US; TRZUPEK

INVENŢII

(74)
(54)

(57)
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John David, US; VARGAS Richard, US;
WANG Xiaolun, US; WRIGHT Stephen
Wayne, US; ZAPF Christoph Wolfgang, US
GLAZUNOV Nicolae
Compuşi aril sau heteroaril biciclici condensaţi şi utilizarea acestora ca inhibitori
IRAK4
Prezenta invenţie se referă la compuşi, tautomeri şi săruri farmaceutic acceptabile ale
compuşilor cu formula generală (Ia),

(54)

(57)

Бициклические конденсированные арильные или гетероарильные соединения и
их применение в качестве ингибиторов
IRAK4
Настоящее изобретение относится к соединениям, таутомерам и фармацевтически приемлемым солям соединений общей
формулы (Ia),

(Ia)
как определены в описании. Также раскрыты соответствующие фармацевтические
композиции, способы лечения, способы
синтеза и промежуточные продукты.

(Ia)
aşa cum sunt definiţi în cerere. De asemenea,
sunt descrise compoziţii farmaceutice, metode de tratament, metode de sinteză şi intermediari corespunzători.
Revendicări: 43
Figuri: 2
*
(54)
(57)

* *
Bicyclic-fused heteroaryl or aryl compounds and their use as IRAK4 inhibitors
The present invention is directed to compounds, tautomers and pharmaceutically acceptable salts of the compounds of Formula
(Ia),

(Ia)
as defined in the specification. Corresponding
pharmaceutical compositions, methods of
treatment, methods of synthesis, and intermediates are also disclosed.

П. формулы: 43
Фиг.: 2

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

(74)
(54)

(57)

a 2016 0105 (13) A2
Int. Cl.: C07D 513/04 (2006.01)
2015.03.27
61/977774; 62/119862
2014.04.10; 2015.02.24
US; US
2016.09.23
PCT/IB2015/052279, 2015.03.27
WO 2015/155626 A1, 2015.10.15
PFIZER INC., US
BRODNEY Michael Aaron, US; BECK Elizabeth
Mary, US; BUTLER Christopher Ryan, US;
ZHANG Lei, US; OʼNEILL Brian Thomas, US;
BARREIRO Gabriela, BR; LACHAPELLE Erik
Alphie, US; ROGERS Bruce Nelsen, US
GLAZUNOV Nicolae
2-Amino-6-metil-4,4a,5,6-tetrahidropirano[3,4-d][1,3]tiazin-8a(8H)-il-1,3-tiazol-4-il
amide
Prezenta invenţie se referă la compuşi, tautomeri şi săruri farmaceutic acceptabile ale
compuşilor cu formula generală (I):

Claims: 43
Fig.: 2
*
*

*

(I),
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1

unde R are semnificaţiile definite în descriere. De asemenea, sunt descrise compoziţii
farmaceutice, metode de tratament, metode
de sinteză şi compuşi intermediari corespunzători.
Revendicări: 30

(54)

(57)

*
* *
2-Amino-6-methyl-4,4a,5,6-tetrahydropyrano[3,4-d][1,3]thiazin-8a(8H)-yl-1,3-thiazol-4yl amides
The present invention is directed to compounds, tautomers and pharmaceutically
acceptable salts of the compounds of Formula
(I):

INVENTIONS
(21)
(51)

(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

(I),
wherein R1 is as defined in the specification.
Corresponding pharmaceutical compositions,
methods of treatment, methods of synthesis,
and intermediates are also disclosed.
Claims: 30

(54)

(57)

*
* *
Амиды 2-амино-6-метил-4,4а,5,6-тетрагидропирано[3,4-d][1,3]-тиазин-8а(8Н)-ил1,3-тиазол-4-ила
Настоящее изобретение относится к соединениям, таутомерам и фармацевтически приемлемым солям соединений общей
формулы (I):

Revendicări: 1

(54)
(57)

(I),
где R1 является таким, как определено в
описании. Также раскрыты соответствующие фармацевтические композиции, способы лечения, способы синтеза и промежуточные продукты.
П. формулы: 30
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a 2015 0094 (13) A2
Int. Cl.: C12P 3/00 (2006.01)
C02F 3/28 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
C02F 103/32 (2006.01)
2015.09.30
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD;
IONEŢ Ion, MD; SENICOVSCHI Irina, MD
Procedeu de prelucrare biochimică a
borhotului de la distilarea alcoolului
Invenţia se referă la industria de producere a
alcoolului, şi anume la un procedeu de prelucrare biochimică a borhotului de la distilarea
alcoolului.
Procedeul, conform invenţiei, include neutralizarea borhotului provenit de la distilarea
alcoolului din masă cerealieră cu un reactiv
alcalin şi fermentarea anaerobă a acestuia cu
obţinerea biogazului, totodată în calitate de
reactiv alcalin se utilizează reziduu de la
producţia de zahăr − nămol de defecare cu
umiditatea de 60…85% în cantitate de 5…10
kg (recalculat la CaO), la 1m 3 de borhot încălzit până la 70…95°C, procesul de neutralizare
se efectuează într-un reactor-agitator cu palete în regim de cavitaţie până la atingerea
valorii pH-ului amestecului de 6,5…7,5, iar
procesul de fermentare anaerobă se efectuează în regim termic mezo- sau termofil.
Rezultatul tehnic constă în extinderea bazei
de materie primă a reactivilor alcalini, reducerea cheltuielilor, precum şi sporirea eficienţei
fermentării anaerobe a borhotului.

*
* *
Process for biochemical treatment of
postalcoholic distillery waste
The invention relates to the alcohol industry,
in particular to a process for biochemical
treatment of postalcoholic distillery waste.
The process, according to the invention, comprises the neutralization of postalcoholic grain
distillery waste with an alkaline reagent and
its anaerobic fermentation with the production
of biogas, wherein as the alkaline reagent is
used sugar production waste – defecation
residue with the humidity of 60…85% in an
amount of 5…10 kg (recalculated for CaO),
per 1m 3 of distillery waste heated to
70…95°C, the neutralization process is carried out in a reactor-mixer in cavitation condition up to the attainment of the mixture pH
value of 6.5…7.5, and the process of anaero-

INVENŢII
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bic fermentation is carried out in meso- or
thermophilic condition.
The technical result consists in expanding the
raw reagent base, reducing costs as well as
increasing the efficiency of the anaerobic fermentation of distillery waste.

(54)

Procedeu de fabricare a unui bloc de construcţie compus izolant

(57)

Invenţia se referă la un bloc de construcţie
compus izolant, care conţine spumă minerală,
şi la procedeu de fabricare a acestuia. Procedeul include următoarele etape: а) formarea unui bloc, care conţine cel puţin o celulă
cu pereţi suficient de umezi sau constituiţi
dintr-un material hidrofug, b) umplerea celulei
menţionate cu spumă minerală, care nu conţine o cantitate substanţială de aluminat de calciu. Blocul compus izolant menţionat conţine
cel puţin o celulă cu pereţi conţinând opţional
un material hidrofug, celula dată fiind umplută
cu spumă minerală, care nu conţine o cantitate substanţială de aluminat de calciu.

Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ биохимической обработки послеспиртовой барды
Изобретение относится к спиртовой промышленности, а именно к способу биохимической обработки послеспиртовой барды.
Способ, согласно изобретению, включает
нейтрализацию послеспиртовой зерновой
барды щелочным реагентом и ее анаэробное сбраживание с получением биогаза,
при этом в качестве щелочного реагента
используется отход сахарного производства − дефекационный осадок с влажностью 60…85% в количестве 5…10 кг (в пересчете на СаО), на 1м3 барды нагретой до
70…95°С, процесс нейтрализации проводят в лопастном реакторе-смесителе в кавитационном режиме до достижения значения рН смеси 6,5…7,5, а процесс анаэробного сбраживания проводится в мезоили термофильном режиме.
Технический результат заключается в
расширении сырьевой реагентной базы,
снижении затрат, а также в повышении
эффективности анаэробного сбраживания
барды.

Revendicări: 14
Figuri: 3

(54)
(57)

П. формулы: 1

(21)
(51)

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

a 2016 0119 (13) A2
Int. Cl.: E04C 1/41 (2006.01)
C04B 38/10 (2006.01)
C04B 41/00 (2006.01)
C04B 111/00 (2006.01)
C04B 111/10 (2006.01)
2015.04.02
1452919
2014.04.02
FR
2016.11.01
PCT/EP2015/057388, 2015.04.02
WO 2015/150550 A1, 2015.10.08
LAFARGE, FR
LOMBOIS-BURGER Hélène, FR;
Cédric, FR; LEVY Christophe, FR
ANDRIEŞ Ludmila

*
* *
Method for producing an insulating composite building block
The invention relates to an insulating composite building block comprising a mineral foam
and a method for producing thereof. The
method comprises the following steps: a)
providing a block comprising at least one cell
having walls which are either sufficiently humid or consist of a water-repellent material, b)
filling said cell with a mineral foam that does
not substantially comprise any calcium aluminate. The insulating composite block comprises at least one cell having walls optionally
comprising a water-repellent material, said
cell being filled with a mineral foam that does
not substantially comprise any calcium aluminate.
Claims: 14
Fig.: 3

(54)
(57)

ROY

*
* *
Способ изготовления строительного
композитного изоляционного блока
Изобретение относится к строительному
композитному изоляционному блоку, содержащему минеральную пену, и к способу
его изготовления. Способ включает следующие этапы: а) формирование блока, содержащего, по меньшей мере, одну ячейку
со стенками достаточно влажными или состоящими из водоотталкивающего материала, б) заполнение указанной ячейки минеральной пеной, которая не содержит
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INVENTIONS

значительного
количества
алюмината
кальция. Упомянутый композитный изоляционный блок содержит, по меньшей мере,
одну ячейку со стенками, опционально содержащими водоотталкивающий материал,
данная ячейка будучи заполнена минеральной пеной, которая не содержит значительного количества алюмината кальция.

(54)
(57)

П. формулы: 14
Фиг.: 3

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

a 2016 0113 (13) A2
Int. Cl.: F23K 3/14 (2006.01)
F23B 40/04 (2006.01)
2014.08.12
2016.10.19
PCT/JP2014/071300, 2014.08.12
WO 2016/024328 A1, 2016.02.18
NIKO ENGINEERING CO,. LTD., JP
SUZUKI Hiroshi, JP; AOSHIMA Masato, JP
GLAZUNOV Nicolae
Aparat de combustie
Aparatul de combustie pentru combustibil în
formă de peleţi poate suprima acumularea
sau formarea zgurilor pe grătar pentru a
îmbunătăţi capacitatea de combustie a combustibilului solid în formă de peleţi sau forme
similare.
Aparatul de combustie include un mijloc de
transport a combustibilului (11), care transportă combustibilul solid, un mijloc de descărcare a combustibilului (12), ce se deschide
vertical în sus, şi un grătar (13), care asigură
arderea combustibilului solid. Grătarul include
un grilaj conic fix, un grilaj rotativ (13e), amplasat cu posibilitatea rotirii în porţiunea de
sus a marginii circulare a grilajului fix, şi o
lamă rotativă a grilajului (20), care roteşte
grilajul rotativ. Zgurile sunt fixate şi mărunţite
în fracţii de proeminenţele (26) grilajului rotativ, formate pe partea interioară a lui şi de
proeminenţele grilajului fix proiectate în sus,
fracţiile date sunt înlăturate de pe marginea
circulară exterioară a grătarului de un mecanism de înlăturare a zgurii, care se roteşte
împreună cu grilajul rotativ.
Revendicări: 3
Figuri: 7
*
*
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*

Combustion device
The combustion device for a pellet fuel is able
to suppress the accumulation or generation of
clinker in a grate part and improve a combustion state of solid fuel having a pellet shape or
the like.
The combustion device comprises a fuel
transport part (11) that transports a solid fuel,
a fuel discharge part (12) that opens vertically
upward, and a grate part (13) that combusts
the solid fuel. The grate part has a conical
fixed grate, a rotating grate (13e) that is rotatably disposed on an upper part of the peripheral edge of the fixed grate, and a grate rotary
vane (20) that rotates the rotating grate.
Clinker is sandwiched and pulverized into
small pieces by a rotating grate claw (26)
formed on the inside of the rotating grate and
a fixed grate claw that protrudes upward from
the fixed grate, and the small pieces are removed from the outer peripheral edge of the
grate part by a clinker removal device that rotates together with the rotating grate.
Claims: 3
Fig.: 7

(54)
(57)

*
* *
Сжигающее устройство
Сжигающее устройство для брикетированного топлива обеспечивает устранение
накопления или образования шлаков на
колосниковой решетке для улучшения сгораемости твердого топлива в виде брикетов или подобной формы.
Сжигающее устройство включает транспортное средство для топлива (11), которое транспортирует твердое топливо, разгрузочное средство для топлива (12), которое открывается вертикально вверх и колосниковое устройство (13), которое обеспечивает сгорание твердого топлива. Колосниковое устройство включает стационарный конический колосник, вращающийся колосник (13e), установленный с возможностью вращения в верхней части круговой кромки стационарного колосника и
колосниковую вращательную лопасть (20),
которая вращает вращающийся колосник.
Шлаки зажимаются и измельчаются на
фракции выступами (26) вращающегося
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колосника, образованными на его внутренней стороне и выступами стационарного
колосника направленными вверх, эти
фракции удаляются с внешней круговой
кромки колосникового устройства механизмом удаления шлака, который вращается вместе с вращающимся колосником.
П. формулы: 3
Фиг.: 7
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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
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-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.

A

A

GEPI shall publish any request for validation after it has been informed by the EPO that the prescribed validation fee has been paid, but not before the expiry of a time limit of 18 months from
the filing date or, if priority has been claimed, the earliest priority date. A European patent application
for which the validation fee has been paid and a validated European patent shall have the same effects as a patent application and a patent in accordance with the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on
the Protection of Inventions.

К

аждое ходатайство о валидации публикуется Агентством, после получения от ЕПВ подтверждения оплаты установленной таксы за валидацию, но не ранее истечения
18-месячного 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-XVI от 07.03.2008 об
охране изобретений.
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(21)

e 2017 0004

(51)

(96)

Int.Cl.: A23C 9/00 (2006.01.01)
A23C 11/00 (2006.01.01)
A23C 13/00 (2006.01.01)
A23C 15/00 (2006.01.01)
A23C 17/00 (2006.01.01)
A23C 19/00 (2006.01.01)
A23C 23/00 (2006.01.01)
A23C 9/20 (2006.01.01)
A61K 35/20 (2006.01.01)
15197179.3, 2015.12.01

(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(54)

3031331, 2017.01.25
501472014U
2014.12.04
SK
Aspin a.s. (SK);
SPIRKO Jozef (SK);
Lapte sau produs lactat pe bază de lapte de vacă, capră, oaie, bivol sau iapă

MD - BOPI 3/2017

Milk or dairy product on the basis of cow's, goat's, sheep's, buffalo's or mare's milk
Молоко или молочный продукт на основе коровьего, козьего, овечьего, буйволового или
кобыльего молока

(21)
(51)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(54)

e 2017 0005
Int.Cl.: C07C 1/12 (2006.01.01)
15200377.8, 2015.12.16
3034485, 2017.01.25
102014118894
2014.12.17
DE
MUM SCREENTEC Filter- und Präisionstechnik aus Metall GmbH (DE);
GRÜTZNER Jörg (DE); MARTIN Dirk (DE);
Reacția dioxidului de carbon cu hidrogenul cu utilizarea unei membrane permselective
Reaction of carbon dioxide with hydrogen using a permselective membrane
Взаимодействие углекислого газа с водородом с использованием мембраны с избирательной проницаемостью
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(21) e 2017 0006
(51)
(96)
(87)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

Int.Cl.: G01N 33/86 (2006.01.01)
15798418.8, 2015.11.23
WO 2016/083297, 2016.06.02
14195277
2014.11.27
EP
Gentium S.r.l. (IT);
IGNONI Terenzio (IT); KUMAR Vijay (IT); VERGA Claudio (IT);

(54) Metodă celulară pentru determinarea eficienței defibrotidului
Cellular-based method for determining the potency of defibrotide
Клеточный метод определения эффективности дефибротида

(21)

e 2017 0007

(51)

Int.Cl.: A61K 31/517 (2006.01.01)
A61K 31/5377 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
16181821.6, 2016.07.29
3124025, 2017.02.01
1557412
2015.07.31
FR
Les Laboratoires Servier (FR);
BURBRIDGE Michaël Frank (FR); CATTAN Valérie (FR); JACQUET-BESCOND Anne (FR);
Combinație între 3-[(3-{[4-(4-morfolinilmetil)-1H-pirol-2-il]metilen}-2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol5-il)metil]-1,3-tiazolidin-2,4-dionă și un inhibitor tirozin-kinazic al EGFR

(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(54)

Combination between 3-[(3-{[4-(4-morpholinylmethyl)-1H-pyrrol-2-yl] methylene}-2-oxo-2,3-dihydro1H-indol-5-yl)methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione and an EGFR tyr-kinase inhibitor
Комбинация 3-[(3-{[4-(4-морфолинилметил)-Н-пиррол-2-ил]метилен}-2-оксо-2,3-дигидро-1Ниндол-5-ил)метил]-1,3-тиазолидин-2,4-диона с ингибитором тирозинкиназы EGFR
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(21)

e 2017 0008

(51)

Int.Cl.: E06B 7/14 (2006.01.01)
E06B 7/23 (2006.01.01)
E06B 3/30 (2006.01.01)
E06B 3/62 (2006.01.01)
E06B 3/263 (2006.01.01)
15197927.5, 2015.12.04
3034770, 2017.02.08
102014119208
2014.12.19
DE
HUECK GmbH & Co. KG (DE);
MOHR Axel (DE);
Fereastră bloc, nod de asamblare și procedeu de pregătire a ferestrei bloc cu cadru de etanșare

(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(54)

Block window, building assembly and method for the preparation of a block window with sealing
frame
Блок-окно, сборочный узел и способ подготовки блока-окна с уплотнительной рамкой

(21)
(51)

(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(54)

e 2017 0009
Int.Cl.: G01T 1/16 (2006.01.01)
G01T 1/29 (2006.01.01)
H05G 1/26 (2006.01.01)
G01N 23/04 (2006.01.01)
G01N 23/087 (2006.01.01)
G01N 23/083 (2006.01.01)
15200787.8, 2015.12.17
3035082, 2017.02.08
201410787025
2014.12.18
CN
Nuctech Company Limited (CN); Tsinghua University (CN);
DENG Yanli (CN); MIAO Qitian (CN); LI Junli (CN); ZHU Guoping (CN); GUAN Weiqiang (CN); HU Yuxin
(CN); MING Shenjin (CN); HUANG Ming (CN);
Metodă de măsurare a energiei radiației X a unui accelerator într-un sistem de control
Method for measuring X-ray energy of an accelerator in an inspection system
Метод измерения энергии рентгеновского излучения ускорителя в системе контроля
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

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

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
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(11)
(51)

4469 (13) B1
Int. Cl.: A61K 33/34 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
(21) a 2016 0122
(22) 2016.11.03
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
(72) GULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin,
MD; GARBUZ Olga, MD; ŢAPCOV Victor,
MD; PAHONŢU Elena-Mihaela, RO
(54) Utilizarea di(µ-S)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-[2-picoliden-4-feniltiosemicarbazidato-(1-)]cupru(II)} în calitate de antioxidant
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi
anume la utilizarea unui compus coordinativ
din clasa tiosemicarbazonaţilor biometalelor
în calitate de antioxidant şi poate găsi aplicare în medicină în calitate de substanţă,
care inhibă sau încetineşte esenţial procesele de oxidare ale moleculelor organice în
organismul uman.
Esenţa invenţiei constă în utilizarea în calitate de antoxidant a di(µ-S)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-[2-picoliden-4-feniltiosemicarbazidato-(1-)]-cupru(II)} cu formula:

N

N Cl
Cu N

HN
S

S

S

*
*

S NH2

S
H2N

S
O

NH2

O
NH

N
N Cu
Cl N

The technical result of the invention is to establish in this compound the antioxidative activity, which 33.3 times exceeds the activity
of Trolox and 1.6 times the analogous characteristics of the most active synthetic antioxidant containing a thioamidic fragment – the
coumarylthiazole derivative.

O
NH

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în stabilirea la compusul dat a activităţii antioxidative,
care depăşeşte de 33,3 ori activitatea
Troloxului şi de 1,6 ori caracteristicile analoage ale celui mai activ antioxidant sintetic care
conţine un fragment tioamidic - derivatul cumariltiazolului.

*

O

NH2

O

Claims: 1

(54)

Revendicări: 1

N Cl
Cu N

HN

N Cu N
Cl N

O

Use of di(µ-S)-bis{(4-aminobenzenesulphamide)-chloro-[2-picolidene-4-phenylthiosemicarbazidato-(1-)]-copper(II)} as an
antioxidant
The invention relates to chemistry and medicine, namely to the use of a coordinative
compound from the class of thiosemicarbazonates of biometals as an antioxidant and
can be used in medicine as a substance that
inhibits or substantially reduces the oxidation
processes of organic molecules in the human
body.
Summary of the invention consists in the use
as an antioxidant of di(µ-S)-bis{(4-aminobenzenesulphamide)-chloro-[2-picolidene-4phenylthiosemicarbazidato-(1-)]-copper(II)} of
formula:

N

S NH2

NH2

NH2

(57)

O

O
H2N S

(54)

(57)

*
* *
Использование ди(µ-S)-бис{(4-аминобензолсульфамид)-хлоро-[2-пиколиден-4фенилтиосемикарбазидато-(1-)]меди(II)} в качестве антиоксиданта
Изобретение относится к химии и медицине, а именно к применению координационного соединения класса тиосемикарбазонатов биометаллов в качестве антиоксиданта и может найти применение в
медицине в качестве вещества, которое
ингибирует или существенно снижает
окислительные процессы органических
молекул в человеческом организме.
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Сущность изобретения заключается в
применении в качестве антиоксиданта
ди(µ-S)-бис{(4-аминобензолсульфамид)хлоро-[2-пиколиден-4-фенилтиосемикарбазидато-(1-)]-меди(II)} формулы :

N

N Cl
Cu N

HN

S NH2

O

O

S
H2N S
O

Revendicări: 1

(54)

O

NH2

S

extragerea timp de 10…12 ore la temperatura de 18…20°C cu filtrarea ulterioară a extractului hidro-etanolic obţinut.

(57)

NH

NH2
N
N Cu
Cl N

Технический результат изобретения заключается в установлении у данного соединения антиоксидантной активности, которая в 33,3 раза превосходит активность
Тролокса и в 1,6 раза превосходит аналогичные характеристики самого активного
из синтетических антиоксидантов, содержащий тиоамидный фрагмент - производное кумарилтиазола.
П. формулы: 1

4470 (13) B1
Int. Cl.: A61K 36/52 (2006.01)
A61K 38/54 (2006.01)
(21) a 2016 0035
(22) 2016.03.25
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
(72) RUDIC Valeriu, MD; BOGDAN Valeriu, MD;
CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD;
CHIRIAC Tatiana, MD; GHINDA Serghei, MD;
DANILOV Lucian, MD
(54) Procedeu de obţinere a substanţelor bioactive din coji de nuci mature (Juglans
regia L.)
(57) Invenţia se referă la domeniul biotehnologiei,
în special la obţinerea substanţelor bioactive
din coji de nuci mature cu proprietăţi antioxidante şi imunomodulatoare.
Procedeul de obţinere a substanţelor bioactive din coji de nuci mature (Juglans regia L.)
include fărâmiţarea cojilor de nuci mature,
macerarea lor timp de 11…13 ore în soluţie
de enzime pectolitice de 1 la temperatura
de 18…25°C, spălarea prin agitare cu apă a
cojilor de nuci pentru eliminarea restului de
enzime, amestecarea cojilor de nuci macerate cu soluţie hidro-etanolică de 50…55 şi

Claims: 1

(11)
(51)
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*
* *
Process for producing bioactive substances from mature walnut shells (Juglans
regia L.)
The invention relates to the field of biotechnology, in particular to the production of bioactive substances from mature walnut shells
with antioxidant and immunomodulatory
properties.
The process for producing bioactive substances from mature walnut shells (Juglans
regia L.) comprises grinding of mature walnut
shells, their maceration for 11…13 hours in a
1% solution of pectolytic enzymes at a temperature of 18…25°C, washing with water by
stirring of walnut shells to remove the remaining enzyme, mixing of macerated walnut
shells with 50…55% water-ethanol solution
and extraction for 10…12 hours at a temperature of 18…20°C with subsequent filtration
of the produced water-ethanol extract.

(54)

(57)

*
* *
Способ получения биоактивных веществ из кожуры зрелых грецких орехов (Juglans regia L.)
Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к получению биоактивных веществ из кожуры зрелых грецких
орехов с антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами.
Способ получения биоактивных веществ
из кожуры зрелых грецких орехов (Juglans
regia L.) включает измельчение кожуры
зрелых грецких орехов, их мацерацию в
течение 11…13 часов в 1 -ном растворе
пектолитических ферментов при температуре 18…25°C, водную промывку путем
перемешивания кожуры грецких орехов
для удаления оставшегося фермента,
смешивание мацерированной кожуры
грецких орехов 50…55 -ым водно-этаноловым раствором и экстракцию в течение
10…12 часов при температуре 18…20°C с
последующей фильтрацией полученного
водно-этанологого экстракта.





П. формулы: 1

INVENŢII
4471 (13) B1
Int. Cl.: A61L 24/04 (2006.01)
A61L 31/04 (2006.01)
A61K 38/36 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
A61K 47/42 (2006.01)
A61P 7/04 (2006.01)
(21) a 2013 0097
(22) 2012.05.24
(31) 11167379.4
(32) 2011.05.24
(33) EP
(85) 2013.12.17
(86) PCT/DK2012/050178, 2012.05.24
(87) WO 2012/159635 A1, 2012.11.29
(71)(73) TAKEDA AS, NO
(72) SCHÖNHOFER Wolfgang, AT; PEDERSEN
Pernille Dybendal, DK; BERTELSEN Poul,
DK; BRAENDER Henrik, DK; BLANKA Ingrid,
AT; LARSEN Henrik Neuschäfer, DK
(74) SIMANENKOVA Tatiana
(54) Purtător de colagen răsucit
(57) Invenţia se referă la un procedeu de preparare a unui purtător de colagen răsucit şi comprimat, la utilizarea lui pentru prevenirea sau
tratamentul leziunilor în timpul intervenţiilor
chirurgicale minimal invazive.
Procedeul de preparare constă în răsucirea
unui purtător de colagen, format dintr-un strat
de colagen şi un strat de acoperire ce cuprinde fibrinogen şi trombină, şi include
următoarele etape succesive: se umectează
cel puţin o parte a purtătorului de colagen
menţionat; se răsuceşte purtătorul de colagen prin prinderea lui între o pereche de
elemente de formă alungită şi rotirea perechii
de elemente alungite în jurul unei axe paralele cu o extensie longitudinală a elementelor
alungite pentru răsucirea purtătorului de colagen pe elemente, în timp ce purtătorul de
colagen este susţinut de către un dispozitiv
de suport; se usucă purtătorul de colagen
răsucit până la atribuirea unei forme stabile a
acestuia.
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(11)
(51)

and thrombin, and comprises the following
sequential steps of: humidifying at least part
of said collagen carrier; coiling said collagen
carrier by gripping the collagen carrier between a pair of elongated members and rotating the pair of elongated members about
an axis being parallel to a longitudinal extension of the elongated members in order to
coil the collagen carrier on the members,
while the collagen carrier is supported by a
support device; drying the coiled collagen
carrier, thereby providing a stable form
thereof.
Claims: 23
Fig.: 11

(54)
(57)

П. формулы: 23
Фиг.: 11

Revendicări: 23
Figuri: 11

(54)
(57)

*
* *
Rolled collagen carrier
The invention relates to a process for the
preparation of a rolled compressed collagen
carrier and its use in the prevention or treatment of injury during minimally invasive surgery.
The preparation process consists in coiling a
collagen carrier comprised of a collagen layer and a coating layer comprising fibrinogen

*
* *
Скрученный коллагеновый носитель
Изобретение относится к способу изготовления скрученного спрессованного
коллагенового носителя и его применения
для предотвращения или лечения повреждений во время минимально инвазивных
хирургических вмешательств.
Способ изготовления состоит в скручивании коллагенового носителя, сформированного из коллагенового слоя и слоя покрытия, содержащего фибриноген и тромбин, и включает следующие последовательные шаги: увлажнение, по меньшей
мере, одной стороны указанного коллагенового носителя; скручивание коллагенового носителя путем его захвата между
парой деталей удлиненной формы и вращения пары деталей удлиненной формы
вокруг параллельной оси с продольной
экстензией удлиненной формы деталей
для скручивания коллагенового носителя
на детали, в то время как коллагеновый
носитель поддерживается опорным устройством; высушивают скрученный коллагеновый носитель до придания ему устойчивой формы.

(11)
(51)
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(21) a 2015 0026
(22) 2015.03.11
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COVALIOV Victor, MD; BOBEICĂ Valentin,
MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir,
MD; MORARU Vasile, MD; TIMOFTE Natalia,
MD
Procedeu de obţinere anaerobă a biogazului
Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume
la un procedeu de obţinere anaerobă a biogazului.
Procedeul, conform invenţiei prevede amestecarea borhotului de la distilarea alcoolului
cu dejecţii de bovine şi/sau de găini, şi reziduuri dispersate de la prelucrarea cărnii cu
mărimea particulelor solide de 20…100 µm,
într-un raport de masă de 1 : (0,2…0,7) :
(0,1…0,2), respectiv, administrarea în amestec a unei suspensii de 50…70% de seminţe
de castan Aesculus hippocastanum măcinate
în borhot de la distilarea alcoolului, obţinute
prin zdrobirea şi măcinarea umedă a seminţelor de castan până la dispersivitatea de
0,4…1,0 µm şi fermentarea anaerobă a
amestecului în regim mezofil la un pH de
6,5…8,5 cu amestecare periodică, totodată
suspensia se administrează în cantitate de
0,15…0,40 ml/L.

Способ анаэробного получения биогаза
Изобретение относится к биотехнологии,
а именно к способу анаэробного получения биогаза.
Способ, согласно изобретению, предусматривает перемешивание спиртовой
барды с навозом крупного рогатого скота
и/или куриного помета и с диспергированными отходами мясоперерабатывающих
производств с размером частиц твердой
фазы 20…100 мкм при массовом соотношении 1 : (0,2…0,7) : (0,1…0,2), соответственно, введение в смесь 50…70%-ной
суспензии семян каштана Aesculus hippocastanum молотых в спиртовой барде, полученной путем дробления и мокрого помола семян каштана до дисперсности
0,4…1,0 мкм и анаэробное сбраживание
смеси в мезофильном режиме при рН
6,5…8,5 с периодическим перемешиванием, при этом суспензия вводится в количестве 0,15…0,40 мл/л.
П. формулы: 1

(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)

(54)
(57)

*
* *
Process for anaerobic production of biogas
The invention relates to biotechnology, particularly to a process for anaerobic production of biogas.
The process, according to the invention, provides for the mixing of an postalcoholic distillery waste with cattle manure and/or hen’s
droppings and dispersed meat-processing
production waste with the solid phase particle
size of 20…100 µm, in the mass ratio of 1 :
(0.2…0.7) : (0.1…0.2), respectively, introduction into the mixture of a 50…70% suspension of Aesculus hippocastanum chestnut
seeds milled in postalcoholic distillery waste,
obtained by crushing and wet milling of
chestnut seeds to the dispersion of 0.4…1.0
µm and anaerobic fermentation of the mixture in mesophilic condition at a pH of
6.5…8.5 with periodic stirring, at the same
time the suspension is administered in an
amount of 0.15…0.40 ml/L.

4473 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/04 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C07K 1/00 (2006.01)
C12R 1/465 (2006.01)
(21) a 2016 0085
(22) 2016.07.15
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) BÎRSA Maxim, MD; BURŢEVA Svetlana, MD;
CHISELIŢA Oleg, MD; RUDIC Valeriu, MD
(54) Mediu de protecţie pentru liofilizarea şi
păstrarea îndelungată a tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume
la un mediu de protecţie pentru liofilizarea şi
păstrarea îndelungată a tulpinii Streptomyces
canosus CNMN-Ac-02.
Mediul, conform invenţiei, conţine 7,5% glucoză, 2,5% gelatină şi 0,1…10,0%vol. extract
de aminoacizi şi oligopeptide cu o concentraţie de 5 mg/ml, obţinut din biomasa tulpinii
de cianobacterie Spirulina platesis CNMNCB-02.
Revendicări: 2

Claims: 1

*

*
*
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Protective medium for lyophilization and
long-term storage of Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 strain
The invention relates to biotechnology,
namely to a protective medium for lyophilization and long-term storage of Streptomyces
canosus CNMN-Ac-02 strain.
The medium, according to the invention, comprises 7.5% glucose, 2.5% gelatin and
0.1…10.0%vol. extract of amino acids and oligopeptides with a concentration of 5 mg/ml,
obtained from the biomass of Spirulina platensis CNMN-CB-02 cyanobacterium strain.

(54)

(57)

Mediu de protecţie pentru liofilizarea şi
păstrarea îndelungată a tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume
la un mediu de protecţie pentru liofilizarea și
păstrarea îndelungată a tulpinii Streptomyces
canosus CNMN-Ac-02.
Mediul, conform invenţiei, conţine 7,5% glucoză, 2,5% gelatină şi 1,0…50,0%vol. extract
de polizaharide sulfatate cu o concentraţie de
10 mg/ml, obţinut din biomasa tulpinii de cianobacterie Spirulina platentis CNMN-CB-02.
Revendicări: 2

Claims: 2
*
(54)

(57)

* *
Защитная среда для лиофилизации и
длительного хранения штамма Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
Изобретение относится к биотехнологии,
а именно к защитной среде для лиофилизации и длительного хранения штамма
Streptomyces canosus CNMN-Ac-02.
Среда, согласно изобретению, содержит
7,5%
глюкозы,
2,5%
желатина
и
0,1…10,0%об. экстракта аминокислот и
олигопептидов с концентрацией 5 мг/мл,
полученного из биомассы штамма цианобактерии Spirulina platensis CNMN-CB-02.

(54)

(57)

П. формулы: 2

Claims: 2

(54)
4474 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/04 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)
C12R 1/465 (2006.01)
(21) a 2016 0086
(22) 2016.07.15
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) CHISELIŢA Oleg, MD; BURŢEVA Svetlana,
MD; BÎRSA Maxim, MD; RUDIC Valeriu, MD;
BULIMAGA Valentina, MD

*
* *
Protective medium for lyophilization and
long-term storage of Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 strain
The invention relates to biotechnology,
namely to a protective medium for lyophilization and long-term storage of Streptomyces
canosus CNMN-Ac-02 strain.
The medium, according to the invention,
comprises 7.5% glucose, 2.5% gelatin and
0.1…50.0%vol. extract of sulphated polysaccharides with a concentration of 10 mg/ml,
obtained from the biomass of Spirulina
platensis CNMN-CB-02 cyanobacterium
strain.

(11)
(51)

(57)

*
* *
Защитная среда для лиофилизации и
длительного хранения штамма Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
Изобретение относится к биотехнологии,
а именно к защитной среде для лиофилизации и длительного хранения штамма
Streptomyces canosus CNMN-Ac-02.
Среда, согласно изобретению, содержит
7,5%
глюкозы,
2,5%
желатина
и
1,0…50,0%об. экстракта сульфатированных полисахаридов с концентрацией 10
мг/мл, полученного из биомассы штамма
цианобактерии Spirulina platentis CNMNCB-02.
П. формулы: 2
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

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

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране
изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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INVENŢII
(11) 1131 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)
(21) s 2016 0089
(22) 2016.07.08
(71)(73) INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD
(72) BOROVIC Eduard, MD; CIOCANU Mihail,
MD; PAVLOVSCHI Ecaterina, MD
(54) Metodă de profilaxie şi tratament al contracturii articulaţiei cotului
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
traumatologie şi ortopedie şi poate fi utilizată
pentru tratamentul pacienţilor cu contractură
posttraumatică a articulaţiei cotului sau cu
fracturi metaepifizare complicate, de tip C a
porţiunii distale a humerusului cu modificarea
formei anatomice normale a fosei olecraniene.
Esenţa metodei constă în aceea că se efectuează incizia pielii pe suprafaţa posterioară
a humerusului, pe marginea radială a olecranului şi crista ulnei, apoi se efectuează osteotomia olecranului în formă de Z în plan
sagital pe suprafaţa laterală, începând de la
mijlocul olecranului la nivelul inserţiei porţiunii posterioare a ligamentului colateral ulnar
cu prelungirea în partea anterioară în direcţia
părţii proximale a incizurii trohleare, apoi se
mobilizează fragmentul osos proximal al
olecranului şi muşchiul triceps brahial, se
restabileşte anatomia părţii distale a humerusului, se înlătură ţesuturile sau dereglările
patologice ale fosei olecraniene, se efectuează adaptarea fragmentului olecranului,
se verifică raza de curbură a incizurii trohleare, se efectuează osteosinteza cu ajutorul a
2 broşe Kirschner cu diametrul de 2 mm, introduse de-a lungul axei osului ulnar, şi cu un
fir metalic şi se suturează plaga pe straturi.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for preventing and treating the
contracture of the elbow joint
The invention relates to medicine, in particular to traumatology and orthopedics and may
be used for the treatment of patients with
post-traumatic contracture of the elbow joint
or with complicated C-type metaepiphyseal
fractures of the distal part of humerus with
normal anatomical shape modification of the
olecranon fossa.
Summary of the invention consists in that it is
performed the incision of the skin on the posterior surface of the humerus, on the radial
edge of the olecranon and the crest of the

MD - BOPI 3/2017
ulna, then is performed the Z-shaped osteotomy of the olecranon in the sagittal plane on
the lateral side, starting from the middle of
the olecranon at the level of insertion of the
posterior portion of the collateral ligament of
the ulna with the continuation in the anterior
part in the direction of the proximal part of
the trochlear incisure, then is mobilized the
proximal bone fragment of the olecranon and
the triceps muscle of arm, is restored the
anatomy of the distal part of the humerus,
are removed the pathological tissues or
changes of the olecranon fossa, is performed
the adaptation of the olecranon fragment, is
checked the radius of curvature of the trochlear incisure, is performed the osteosynthesis
using 2 Kirschner’s wires with a diameter of 2
mm, introduced along the axis of the ulna,
and a metal wire and is sutured the wound in
layers.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод профилактики и лечения контрактуры локтевого сустава
Изобретение относится к медицине, в
частности к травматологии и ортопедии и
может быть использовано для лечения
пациентов с посттравматической контрактурой локтевого сустава или со сложными
метаэпифизарными переломами типа С
дистального отдела плечевой кости с изменением нормальной анатомической
формы ямки локтевого отростка.
Сущность изобретения состоит в том, что
выполняют разрез кожи по задней поверхности плечевой кости, по радиальному краю локтевого отростка и гребню локтевой кости, затем выполняют остеотомию локтевого отростка формы Z в сагиттальной плоскости на боковой стороне,
начиная с середины локтевого отростка
на уровне инсерции задней части коллатеральной связки локтевой кости с продолжением в переднюю часть в направлении проксимальной части блоковой вырезки, затем мобилизуют проксимальный
костный фрагмент локтевого отростка и
трехглавую мышцу плеча, восстанавливают анатомию дистальной части плечевой кости, удаляют патологические ткани
или изменения ямки локтевого отростка,
выполняют адаптацию фрагмента локтевого отростка, проверяют радиус кривизны блоковой вырезки, выполняют остеосинтез при помощи 2-х спиц Киршнера,
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диаметром 2 мм, которых вводят вдоль
оси локтевой кости, и проволоки и ушивают рану послойно.

side of the wall of the capacity (1), four rods
(3) of a length of 5 cm and a diameter of 0.9
mm, one end of which is made sharp, and on
the other end is made a handle (4) in the
form of a cylinder, at the same time all the
elements are made of stainless steel.

П. формулы: 1

(11) 1132 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 90/00 (2016.01)
(21) s 2016 0131
(22) 2016.11.18
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) MACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, MD;
MUŞET Gheorghe, MD; COCIUG Adrian, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Dispozitiv pentru fixarea pielii în procesul
de decelularizare
(57) Invenţia se referă la medicina regenerativă,
şi anume la dispozitive pentru fixarea pielii în
procesul de decelularizare.
Dispozitivul pentru fixarea pielii în procesul
de decelularizare include un recipient (1) executat rotund cu diametrul de 3 cm şi înălţimea de 3 cm, patru elemente de fixare (2)
executate în formă de cilindru, pe centrul circumferinţei cărora sunt executate orificii cu
diametrul de 1 mm, totodată elementele (2)
sunt fixate pe circumferinţă, la aceeaşi distanţă unul faţă de altul, pe partea interioară a
peretelui recipientului (1), patru tije (3) cu
lungimea de 5 cm şi diametrul de 0,9 mm, un
capăt al cărora este executat ascuţit, iar pe
celălalt capăt este executat un mâner (4) în
formă de cilindru, totodată toate elementele
sunt executate din inox.
Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)
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*
* *
Device for skin fixation in the decellularization process
The invention relates to the field of regenerative medicine, in particular to devices for skin
fixation in the decellularization process.
The device for skin fixation in the decellularization process comprises a capacity (1)
made circular of a diameter of 3 cm and a
height of 3 cm, four locating fixtures (2) made
in the form of a cylinder, on the center of circumference of which are made holes of a diameter of 1 mm, at the same time the fixtures (2) are fixed on circumference at the
same distance from each other, on the inner

Claims: 1
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Устройство для фиксации кожи в процессе децеллюляризации
Изобретение относится к области регенеративной медицины, в частности к устройствам для фиксации кожи в процессе децеллюляризации.
Устройство для фиксации кожи в процессе
децеллюляризации включает емкость (1)
выполненную круглой диаметром 3 см и
высотой 3 см, четыре фиксирующих элемента (2) выполненные в виде цилиндра,
по центру окружности которых выполнены
отверстия диаметром 1 мм, при этом элементы (2) прикреплены по окружности, на
одинаковом расстоянии друг от друга, на
внутренней стороне стенки емкости (1),
четыре стержня (3) длиной 5 см и диаметром 0,9 мм, один конец которых выполнен
заостренным, а на другом конце выполнена ручка (4) в виде цилиндра, при этом
все элементы выполнены из нержавеющей стали.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

INVENŢII
1133 (13) Y
Int. Cl.: B23H 1/00 (2006.01)
B23H 9/00 (2006.01)
(21) s 2016 0058
(22) 2016.04.21
(71)(73) ÎM UZINA TOPAZ SA, MD
(72) RÎBALKO Alexandr, MD
(54) Procedeu de aliere prin electroerodare
(57) Invenţia se referă la procedeele electrofizice
de prelucrare a materialelor şi poate fi utilizată pentru întărirea suprafeţelor pieselor din
materiale conductoare de curent ale maşinilor şi instrumentelor.
Procedeul de aliere prin electroerodare constă în aplicarea impulsurilor de curent electric
între electrodul-sculă şi suprafaţa de prelucrare a piesei, conectate la circuitul de
descărcare a generatorului de impulsuri de
curent în calitate de anod şi, respectiv, catod.
Impulsurile sunt formate din trenuri a câte o
pereche de impulsuri dreptunghiulare, aplicate cu frecvenţa de 48…56 Hz, primul impuls fiind cu durata de 100 µs, amplitudinea
de 200 A şi cantitatea de energie degajată
între electrodul-sculă şi suprafaţa de prelucrare a piesei de 0,268…0,536 J, iar cel deal doilea − cu durata de 200 µs, amplitudinea
de 200…400 A şi cantitatea de energie
degajată între electrodul-sculă şi suprafaţa
de prelucrare a piesei de 0,468…1,05 J, iar
durata pauzei dintre primul şi al doilea impulsuri este de 180…285 µs.
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(11)
(51)

Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for electroerosion alloying
The invention relates to electrophysical material working processes and can be used for
hardening the surfaces of conductive machine and tool parts.
The process for electroerosion alloying consists in the application of current pulses between the electrode-tool and the part working
surface, connected to the discharge circuit of
the current pulse generator as the anode and
cathode, respectively. The pulses are formed
of trains of paired rectangular pulses, applied
with a frequency of 48…56 Hz, the first pulse

being of a duration of 100 µs, an amplitude
of 200 A and a quantity of energy released
between the electrode-tool and the part
working surface of 0.268…0.536 J, and the
second – of a duration of 200 µs, an amplitude of 200…400 A and a quantity of energy
released between the electrode-tool and the
part working surface of 0.468…1.05 J, and
the pause duration between the first and
second pulses is of 180…285 µs.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ электроэрозионного легирования
Изобретение относится к электрофизическим способам обработки материалов и
может быть использовано для упрочнения
поверхностей токопроводящих деталей
машин и инструментов.
Способ электроэрозионного легирования
состоит в прикладывании импульсов тока
между электродом-инструментом и обрабатываемой поверхностью детали, подключенных к разрядной цепи генератора
импульсов тока в качестве анода и катода, соответственно. Импульсы сформированы последовательностью парных прямоугольных импульсов, приложенных с
частотой 48…56 Гц, первый импульс длительностью 100 мкс, амплитудой 200 А и
количеством энергии, выделенной между
электродом-инструментом и обрабатываемой поверхностью детали 0,268…0,536
Дж, а второй − длительностью 200 мкс,
амплитудой 200…400 А и количеством
энергии, выделенной между электродоминструментом и обрабатываемой поверхностью детали 0,468…1,05 Дж, а длительность паузы между первым и вторым импульсами составляет 180…285 мкс.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

(11) Nr.
brevet

1

Cod
ST.3
OMPI
US

4430

(13) Cod
ST.16
OMPI
C1

2

MD

4431

C1

3

MD

4432

C1

4

MD

4433

C1

(51) Indici de clasificare

A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 31/513 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61P 31/14 (2006.01)
C02F 3/28 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/06 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
F03D 9/14 (2016.01)
F03D 9/30 (2016.01)
F24J 2/04 (2016.01)
F01L 9/02 (2006.01)
F01L 31/22 (2006.01)
F01L 9/02 (2006.01)
F01L 31/22 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

a 2014 0058

2012.11.27

8/2016

a 2015 0045

2015.05.07

8/2016

a 2015 0068

2015.07.23

8/2016

a 2015 0069

2015.07.23

8/2016

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.

36

(11) Nr.
brevet

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

3
1059

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
Z

2

MD

1060

Z

3

MD

1061

Z

(51) Indici de clasificare

5
A01C 1/00 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C01G 49/08 (2006.01)
A01F 12/40 (2006.01)
B02C 18/06 (2006.01)
A01D 45/00 (2006.01)
A23K 50/90 (2016.01)
A23K 10/18 (2016.01)
A23K 20/163 (2016.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
A01K 53/00 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6
s 2016 0029

7
2016.02.29

8
8/2016

s 2016 0061

2016.04.22

8/2016

s 2015 0034

2015.03.11

8/2016

INVENŢII
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1
4

2
MD

3
1062

4
Z

5
A23K 50/90 (2016.01)
A23K 10/18 (2016.01)
A23K 20/163 (2016.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
A01K 53/00 (2006.01)

6
s 2015 0059

7
2015.04.17

8
8/2016

5

MD

1063

Z

s 2016 0009

2016.01.29

8/2016

6

MD

1064

Z

s 2016 0024

2016.02.19

8/2016

7

MD

1065

Z

s 2015 0148

2015.11.09

8/2016

8
9

MD
MD

1066
1067

Z
Z

A23L 13/00 (2016.01)
A23L 13/40 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A23P 10/47 (2016.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61K 35/62 (2006.01)
A61H 39/08 (2006.01)
A61P 9/14 (2006.01)
B82Y 35/00 (2011.01)
G01D 5/12 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/26 (2006.01)
G01R 31/27 (2006.01)
F16B 39/24 (2006.01)
G09B 23/28 (2006.01)
A61K 35/37 (2006.01)

s 2016 0006
s 2016 0016

2016.01.22
2016.02.11

8/2016
8/2016
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

L

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

П

равовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 39-XVI от 29 февраля 2008 г. об охране сортов растений.
В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и
стабильным и обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.
Заявка на патент на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно ст. 11
и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.
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 CODIFICAREATITLURILOR 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 refused plant variety patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения
MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
List of nullited plant variety patent applications
Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
List of invalid plant variety patents
Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено
HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
List of revalidated plant variety patents
Перечень восстановленных патентов на сорт растения
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety 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-XVI din 29.02.2008 privind protecţia
soiurilor de plante.
Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI,
se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate sau se pot comanda 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-XVI of 29.02.2008 on the Protection of Plant Varie-

ties.

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-XVI от 29.02.2008 г. Об охране сортов растений.
Материалы заявок на патент на сорт растения, сведения о которых опубликованы в BOPI,
находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за определенную плату могут
быть заказаны их копии.
Согласно ст. 49 Закона после публикации заявки любое лицо вправе подать в AGEPI возражения в отношении наименования сорта, а также возражения относительно несоответствия условиям патентоспособности, предусмотренным Законом.
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patent applications /
Опубликованные заявки на патент на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, solicitantul, amelioratorul, denumirea comună (taxonul botanic), denumirea propusă a soiului, data publicării
Nr.
crt.
No.
№
п/п

Nr. eposit /
Data eposit
Application number /
Filing date
Номер заявки /
Дата подачи

1

2

1

v 2016 0021 /
2016.12.26

2

v 2016 0022 /
2016.12.31

a. Solicitantul
b. Amelioratorul
a. Applicant
b. Breeder
а. Заявитель
b. Селекционер
3

v 2017 0001 /
2017.01.16

4

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD

PORUMB
(Zea mays L.)

b. MUSTEAŢA Simion, MD;
BOROZAN Pantelimon, MD;
PÎRVAN Pintilie, MD;
RUSU Ghenadie, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
MISTREŢ Silvia, MD;
SPÎNU Valentina, MD;
LEBEDIUC Gheorghe, MD

Maize
(Zea mays L.)

a. C.I.V. - CONSORZIO
ITALIANO VIVAISTI - SOCIETA
CONSORTILE A R.L., IT

MĂR
(Malus domestica Borkh)

b. LEIS Michelangelo, IT;
MARTINELLI Alessio, IT;
TAGLIANI Francesco, IT;
CASTAGNOLI Gianfranco, IT
3

Denumirea comună
(Taxonul botanic)
Common name
(Botanical taxon)
Название вида
(Ботанический таксон)

a. KIKTENKO Nicolai, MD

Denumirea
propusă a soiului
Proposed variety
denomination
Предложенное
наименование
сорта

Data publicării
Date of
publication
Дата
публикации

5

6

Porumbeni 305

2017.03.31

SMERALDA

2017.03.31

Lateral Moldovenesc

2017.03.31

Lateralul lui Trifan

2017.03.31

Кукуруза
(Zea mays L.)

Apple
(Malus domestica Borkh)
Яблоня
(Malus domestica Borkh)
NUC
(Juglans regia)

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

v 2017 0002 /
2017.01.16

a. KIKTENKO Nicolai, MD

NUC
(Juglans regia)

b. KIKTENKO Nicolai, MD
Walnut
(Juglans regia)
Грецкий орех
(Juglans regia)
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v 2017 0003 /
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3
a. KIKTENKO Nicolai, MD

4
NUC
(Juglans regia)

5

6

Lateral din Făleşti

2017.03.31

Plin de Rediu

2017.03.31

b. KIKTENKO Nicolai, MD
Walnut
(Juglans regia)
Грецкий орех
(Juglans regia)
6

v 2017 0004 /
2017.01.16

a. KIKTENKO Nicolai, MD

NUC
(Juglans regia)

b. KIKTENKO Nicolai, MD
Walnut
(Juglans regia)
Грецкий орех
(Juglans regia)
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения

O

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

A

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

Л

юбое решение о выдаче патента на сорт растения может быть обжаловано лицом, которого
данное решение касается и к которому оно имеет непосредственное и прямое отношение.
Мотивированный протест подается в AGEPI в течение двух месяцев с даты публикации решения.
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,
titularul, amelioratorul, denumirea comună (taxonul botanic), denumirea soiului,
numărul brevetului, data acordării brevetului
Nr. Nr. depozit /
crt. Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

No. Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

№
п/п

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Наименование
сорта

Номер патента /
Дата
предоставления

1
1

Номер заявки /
Дата подачи
2
v 2014 0011 /
2014.02.05

3

4

5

6

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

SOIA
(Glycine max. (L.) Merrill)

MOLDOVIŢA

236 / 2017.03.31

Mz-13-12

237 / 2017.03.31

AMEDIA

238 / 2017.03.31

b. IACOBUŢĂ Maria, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
PINTELEI Nina, MD;
SURCHICEAN Valentina, MD
2

v 2013 0022 /
2013.03.06

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU CULTURILE DE CÎMP
"SELECŢIA", MD
b. COSOVAN Alexandra, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
ZUBIC Georgeta, MD;
TESLAR Natalia, MD

3

v 2014 0012 /
2014.02.05

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU CULTURILE DE CÎMP
"SELECŢIA", MD
b. IACOBUŢĂ Maria, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
PINTELEI Nina, MD;
CRĂCIUN Aurelia, MD

Soybean
(Glycine max. (L.) Merrill)
Соя
(Glycine max. (L.) Merrill)
MAZĂRE
(Pisum sativum L.)
Peas
(Pisum sativum L.)
Горох
(Pisum sativum L.)
SOIA
(Glycine max (L.) Merrill)
Soybean
(Glycine max (L.) Merrill)
Соя
(Glycine max (L.) Merrill)
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III
Mărci / Trademarks

P

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI
în modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. În conformitate
cu Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de
înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, datele privind mărcile înregistrate în baza cererilor acceptate parţial, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura
naţională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de
la OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările
internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce
se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI
la adresele http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
sau http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

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

L

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

Î

n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant.
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30
din Lege.
Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea depusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 din Lege.

I

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a
trademark registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or
through a representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the
documents provided for in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person
shall be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need
for refusal of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against
registration of a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of
Article 8 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law.
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MĂRCI
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

039781
2016.11.22
63111/2016
2016.10.26
CH
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,
Elveţia

(540)

(511) NCL(10-2016)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun;
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor de uz
medical); ţigarete electronice; produse de
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi ale acestora pentru încălzirea
ţigaretelor sau tutunului în scopul eliberării
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în
ţigarete electronice; articole pentru fumători,
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe,
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.

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

039857
2016.12.09
70796
2016.08.29
JM
Western Digital Technologies, Inc., US
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 92612, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(10-2016)
09 - dispozitive pentru stocarea datelor, şi anume
unităţi de disc fix, unităţi de disc digitale, playere multimedia, suporturi de stocare digitale
goale, unităţi hard disk portabile, unităţi de
stocare (SSD), unităţi de memorie flash, unităţi de discuri hibride şi periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare; dispozitive
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de stocare pe calculator, şi anume componente hardware cu memorie, unităţi de disc
fix pentru calculatoare şi unităţi de stocare
(SSD) pentru calculatoare; sisteme de recuperare informatică pe bază de unitate de
memorie detaşabilă; dispozitive de reţea
informatică pentru stocare, şi anume unităţi
de disc fix, unităţi de disc digitale, playere
multimedia, suporturi de stocare digitale goale, unităţi hard disk portabile, unităţi de stocare (SSD), unităţi de memorie flash, unităţi de
discuri hibride şi periferice adaptate pentru a
fi folosite la calculatoare pentru stocarea şi
copierea de rezervă a datelor electronice fie
la nivel local, fie prin intermediul unei reţele
de telecomunicaţii sau prin cloud; produse
informatice utilizate pentru transferul, direcţionarea, vizualizarea şi redarea textelor, datelor, fişierelor audio şi video, imaginilor digitale şi conţinutului multimedia de la dispozitive
pentru stocarea datelor, unităţilor de discuri
fixe, flexibile şi periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare pe televizoare, monitoare video, proiectoare, dispozitive informatice şi mobile, şi anume tablete informatice,
telefoane inteligente, laptopuri; cipuri (circuite
integrate); cipuri de memorie flash; aparate
pentru diagnosticare, cu excepţia celor de uz
medical, şi anume aparate utilizate pentru
analiza şi optimizarea sistemelor informatice;
aparate de analiză, şi anume un sistem
hardware, firmware şi software integrat pentru administrarea centrelor de date la scară
largă şi utilizate pentru analiza datelor, stocarea datelor şi performanţa sistemului de stocare, cu excepţia celor de uz medical; smart
card-uri goale (card-uri de memorie cu miniprocesor); interfeţe (informatică); dispozitive
de comunicaţii, playere multimedia şi dispozitive informatice portabile, şi anume unităţi de
bandă magnetică pentru calculatoare, dispozitive de memorie pentru calculatoare,
sisteme de operare a calculatorului şi dispozitive de intrare pentru calculatoare; software, hardware şi firmware de calculatoare
pentru stocarea, sincronizarea, încărcarea,
recuperarea, descărcarea, gestionarea, organizarea, securizarea, partajarea şi copierea de siguranţă a datelor electronice; software de calculatoare utilizate pentru analiza
şi optimizarea sistemelor informatice; sisteme de operare a calculatorului; firmware de
calculatoare utilizate pentru controlul performanţei optime a sistemelor şi componentelor
informatice; software descărcabil utilizat pentru analiza şi optimizarea sistemelor informatice; software descărcabil pentru dispo-
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zitive mobile utilizat pentru analiza şi optimizarea sistemelor informatice; manuale cu
instrucţiuni electronice descărcabile în domeniul dispozitivelor pentru stocarea datelor,
şi anume unităţilor de discuri fixe, unităţilor
de discuri digitale, playerelor multimedia,
suporturilor de stocare digitale goale, unităţilor hard disk portabile, unităţilor de stocare
(SSD), unităţilor de memorie flash, unităţilor
de discuri hibride şi perifericelor adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice sub formă de
analiză şi optimizare de sistem a dispozitivelor de memorie flash nevolatile, centrelor de
date, sistemelor informatice la hiperscară,
analiză şi optimizare a sistemului de cloud
computing, precum şi servicii de cercetare şi
de creaţie, referitoare la acestea; servicii de
cercetare industrială în domeniul analizei şi
optimizării de sistem a dispozitivelor de memorie flash nevolatile, centrelor de date, sistemelor informatice la hiperscară şi sistemului de cloud computing; crearea şi dezvoltarea de hardware şi software de calculatoare;
etalonare (măsurări); programare pentru
calculatoare; proiectarea sistemelor informatice; analiza sistemelor informatice; conversia datelor şi a programelor informatice (alta
decât conversia fizică); duplicarea programelor informatice; stocarea electronică a
datelor; instalarea de software de calculatoare; furnizarea informaţiilor în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare;
întreţinerea de firmware şi software de calculatoare; monitorizarea sistemelor computerizate prin acces de la distanţă referitoare la
asigurarea funcţionării şi optimizării potrivite
a sistemelor menţionate; salvarea externă a
datelor; recuperarea datelor informatice;
găzduirea serverelor; testarea materialelor;
actualizarea de firmware şi software de calculatoare; servicii de stocare informatică şi
electronică a datelor; servicii de creare, dezvoltare, actualizare şi întreţinere pentru unităţi de disc fix de date, unităţi de stocare
(SSD) şi dispozitive de stocare pe calculatoare; furnizarea serviciilor de creare, dezvoltare, actualizare şi întreţinere pentru hardware de calculatoare, software şi sisteme de
stocare a datelor, gestionarea datelor şi
backup al datelor electronice, la faţa locului
şi în cloud; servicii de asistenţă tehnică în
domeniul stocării datelor, gestionării datelor
şi backup al datelor electronice, la faţa locului şi în cloud; servicii informatice pentru
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accesarea şi strângerea de conţinut şi media
stocate în cloud sau pe dispozitive, şi anume
furnizarea unui site web cu tehnologie pentru
accesarea datelor stocate pe servere de
calculatoare distribuite şi pe dispozitive electronice digitale mobile; servicii informatice, şi
anume furnizarea de software pentru interfaţa de programare a aplicaţiilor on-line (API)
pentru accesarea, strângerea, crearea, gestionarea şi manipularea de conţinut şi media
destinate utilizării dezvoltatorilor de software;
cloud computing cu software destinat utilizării
la accesarea reţelelor de cloud computing,
software pentru accesarea serviciilor de
cloud computing; servicii de platforme cu
platforme de software de calculatoare pentru
accesarea şi strângerea de conţinut şi media
stocate în cloud pe dispozitive electronice
sub formă de telefoane celulare, tablete şi
calculatoare; servicii informatice sub forma
furnizării spaţiului de stocare electronică
pentru voce, date sau imagini; servicii de
stocare electronică fără fir a datelor; servicii
de stocare fără fir pentru arhivarea bazelor
de date, imaginilor şi altor date electronice.

(210) 039859
(220) 2016.12.09
(730) COJOCARU Ruslan, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2016)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) 039866
(220) 2016.12.14
(730) Western Digital Technologies, Inc., US
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 92612, Statele Unite ale Americii

MĂRCI
(540)

(511) NCL(10-2016)
09 - dispozitive pentru stocarea datelor, şi anume
unităţi de disc fix, unităţi de disc digitale, playere multimedia, suporturi de stocare digitale
goale, unităţi hard disk portabile, unităţi de
stocare (SSD), unităţi de memorie flash, unităţi de discuri hibride şi periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare; dispozitive
de stocare pe calculator, şi anume componente hardware cu memorie, unităţi de disc
fix pentru calculatoare şi unităţi de stocare
(SSD) pentru calculatoare; sisteme de recuperare informatică pe bază de unitate de
memorie detaşabilă; dispozitive de reţea
informatică pentru stocare, şi anume unităţi
de disc fix, unităţi de disc digitale, playere
multimedia, suporturi de stocare digitale goale, unităţi hard disk portabile, unităţi de stocare (SSD), unităţi de memorie flash, unităţi de
discuri hibride şi periferice adaptate pentru a
fi folosite la calculatoare pentru stocarea şi
copierea de rezervă a datelor electronice fie
la nivel local, fie prin intermediul unei reţele
de telecomunicaţii sau prin cloud; produse
informatice utilizate pentru transferul, direcţionarea, vizualizarea şi redarea textelor, datelor, fişierelor audio şi video, imaginilor digitale şi conţinutului multimedia de la dispozitive
pentru stocarea datelor, unităţilor de discuri
fixe, flexibile şi periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare pe televizoare, monitoare video, proiectoare, dispozitive informatice şi mobile, şi anume tablete informatice,
telefoane inteligente, laptopuri; cipuri (circuite
integrate); cipuri de memorie flash; aparate
pentru diagnosticare, cu excepţia celor de uz
medical, şi anume aparate utilizate pentru
analiza şi optimizarea sistemelor informatice;
aparate de analiză, şi anume un sistem
hardware, firmware şi software integrat pentru administrarea centrelor de date la scară
largă şi utilizate pentru analiza datelor, stocarea datelor şi performanţa sistemului de
stocare, cu excepţia celor de uz medical;
smart card-uri goale (card-uri de memorie cu
miniprocesor); interfeţe (informatică); dispozitive de comunicaţii, playere multimedia şi
dispozitive informatice portabile, şi anume
unităţi de bandă magnetică pentru calculatoare, dispozitive de memorie pentru calculatoare, sisteme de operare a calculatorului şi
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dispozitive de intrare pentru calculatoare;
software, hardware şi firmware de calculatoare pentru stocarea, sincronizarea, încărcarea, recuperarea, descărcarea, gestionarea, organizarea, securizarea, partajarea şi
copierea de siguranţă a datelor electronice;
software de calculatoare utilizate pentru analiza şi optimizarea sistemelor informatice;
sisteme de operare a calculatorului; firmware
de calculatoare utilizate pentru controlul performanţei optime a sistemelor şi componentelor informatice; software descărcabil utilizat
pentru analiza şi optimizarea sistemelor informatice; software descărcabil pentru dispozitive mobile utilizat pentru analiza şi optimizarea sistemelor informatice; manuale cu
instrucţiuni electronice descărcabile în domeniul dispozitivelor pentru stocarea datelor,
şi anume unităţilor de discuri fixe, unităţilor
de discuri digitale, playerelor multimedia,
suporturilor de stocare digitale goale, unităţilor hard disk portabile, unităţilor de stocare
(SSD), unităţilor de memorie flash, unităţilor
de discuri hibride şi perifericelor adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice sub formă de
analiză şi optimizare de sistem a dispozitivelor de memorie flash nevolatile, centrelor de
date, sistemelor informatice la hiperscară,
analiză şi optimizare a sistemului de cloud
computing, precum şi servicii de cercetare şi
de creaţie, referitoare la acestea; servicii de
cercetare industrială în domeniul analizei şi
optimizării de sistem a dispozitivelor de memorie flash nevolatile, centrelor de date, sistemelor informatice la hiperscară şi sistemului de cloud computing; crearea şi dezvoltarea de hardware şi software de calculatoare;
etalonare (măsurări); programare pentru
calculatoare; proiectarea sistemelor informatice; analiza sistemelor informatice; conversia datelor şi a programelor informatice (alta
decât conversia fizică); duplicarea programelor informatice; stocarea electronică a datelor; instalarea de software de calculatoare;
furnizarea informaţiilor în legătură cu tehnologia calculatoarelor şi programare; întreţinerea de firmware şi software de calculatoare;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă referitoare la asigurarea
funcţionării şi optimizării potrivite a sistemelor
menţionate; salvarea externă a datelor; recuperarea datelor informatice; găzduirea serverelor; testarea materialelor; actualizarea de
firmware şi software de calculatoare; servicii
de stocare informatică şi electronică a datelor; servicii de creare, dezvoltare, actualizare
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şi întreţinere pentru unităţi de disc fix de
date, unităţi de stocare (SSD) şi dispozitive
de stocare pe calculatoare; furnizarea serviciilor de creare, dezvoltare, actualizare şi
întreţinere pentru hardware de calculatoare,
software şi sisteme de stocare a datelor,
gestionarea datelor şi backup al datelor electronice, la faţa locului şi în cloud; servicii de
asistenţă tehnică în domeniul stocării datelor,
gestionării datelor şi backup al datelor electronice, la faţa locului şi în cloud; servicii informatice pentru accesarea şi strângerea de
conţinut şi media stocate în cloud sau pe
dispozitive, şi anume furnizarea unui site
web cu tehnologie pentru accesarea datelor
stocate pe servere de calculatoare distribuite
şi pe dispozitive electronice digitale mobile;
servicii informatice, şi anume furnizarea de
software pentru interfaţa de programare a
aplicaţiilor on-line (API) pentru accesarea,
strângerea, crearea, gestionarea şi manipularea de conţinut şi media destinate utilizării
dezvoltatorilor de software; cloud computing
cu software destinat utilizării la accesarea
reţelelor de cloud computing, software pentru
accesarea serviciilor de cloud computing;
servicii de platforme cu platforme de software de calculatoare pentru accesarea şi strângerea de conţinut şi media stocate în cloud
pe dispozitive electronice sub formă de telefoane celulare, tablete şi calculatoare; servicii informatice sub forma furnizării spaţiului
de stocare electronică pentru voce, date sau
imagini; servicii de stocare electronică fără fir
a datelor; servicii de stocare fără fir pentru
arhivarea bazelor de date, imaginilor şi altor
date electronice.

(210) 039874
(220) 2016.12.16
(730) CERMICOM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Bucovinei nr. 1, bloc 8, MD-4839,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(10-2016)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 25.05.02; 25.05.03; 26.04.04; 26.04.06;
26.04.18; 26.11.01; 27.05.15.

(210) 039875
(220) 2016.11.25
(730) Zakrytoe
aktsionernoe
obshchestvo
"Donskoy tabak", RU
ulitsa 1-ya Lugovaya, 17 RU-344002 Rostovna-Donu, Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(10-2016)
34 - tutun; produse de tutun.

(210) 039881
(220) 2016.12.16
(730) FURNIC Natalia, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 14, ap. 55,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastrudeschis, violet.
(511) NCL(10-2016)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 02.09.10; 26.11.02; 27.05.11; 29.01.13.
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(210) 039888
(220) 2016.12.20
(730) S.C. F64 STUDIO S.R.L., RO
Strada Vigilentei, Nr. 7, Sector 5, Bucureşti,
România
(540)

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru.
(511) NCL(10-2016)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice, clişee;
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(210) 039894
(220) 2016.12.23
(730) VREMERE Lilia, MD
Str. Plaiului nr. 10,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde-deschis, verdeînchis.
(511) NCL(10-2016)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de
supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.22; 05.05.23;
27.05.15; 29.01.12.

(210) 039896
(220) 2016.12.22
(730) Strauss Coffee B.V., NL
Prof J H Bavincklaan 2, 1183AT Amstelveen,
Olanda
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
referitoare la clasele 9,16, 41;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.21;
27.07.11; 29.01.12.

(591) Culori revendicate: alb, negru, vişiniu.
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(511) NCL(10-2016)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
29 - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 039907
(220) 2016.12.23
(730) IMOBI-ONLINE S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 22, ap.(of.) 38,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(10-2016)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.

(210) 039908
(220) 2016.12.23
(730) Rheem Manufacturing Company, US
Northpark Town Center, 1100 Abernathy
Road, N.E., Suite 1400 500, GA 30328
Atlanta, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2016)
11 - sisteme şi echipamente de încălzire, de ventilare, de dezumidificare şi de climatizare a
aerului şi componente ale acestora; încălzitoare de apă; încălzitoare de apă comerciale;
încălzitoare de apă electrice şi pe gaz; încălzitoare de apă fără rezervoare şi componente ale acestora; încălzitoare de apă solare şi
componente ale acestora; boilere şi componente ale acestora; rezervoare de stocare a
apei fierbinţi şi componente ale acestora;
sisteme de prelucrare a aerului şi componente ale acestora; furnale şi componente ale
acestora; pompe de căldură şi componente
ale acestora.

(210) 039909
(220) 2016.12.23
(730) Rheem Manufacturing Company, US
Northpark Town Center, 1100 Abernathy
Road, N.E., Suite 1400 500, GA 30328
Atlanta, Statele Unite ale Americii

MĂRCI
(540)

(511) NCL(10-2016)
11 - sisteme şi echipamente de încălzire, de ventilare, de dezumidificare şi de climatizare a
aerului şi componente ale acestora; încălzitoare de apă; încălzitoare de apă comerciale; încălzitoare de apă electrice şi pe gaz;
încălzitoare de apă fără rezervoare şi componente ale acestora; încălzitoare de apă
solare şi componente ale acestora; boilere şi
componente ale acestora; rezervoare de
stocare a apei fierbinţi şi componente ale
acestora; sisteme de prelucrare a aerului şi
componente ale acestora; furnale şi componente ale acestora; pompe de căldură şi
componente ale acestora.
(531) CFE(5) 26.11.13; 27.01.13; 27.05.11.

(210) 039913
(220) 2016.12.23
(730) GROZAV Gheorghi, MD
Str. Hotin nr. 8,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 3/2017
(511) NCL(10-2016)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră utilizate în pictură,
decorare, imprimare şi artă;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (sal-
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vare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului;
15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice, clişee;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semiprelucrate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
18 - piele şi imitaţii din piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie;

TRADEMARKS
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă;
22 - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; vele;
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau materialelor plastice); materiale textile fibroase brute;
23 - fire de uz textil;
24 - textile şi înlocuitori ale acestora; cuverturi de
pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
29 - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere; cereale şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume
proaspete; plante şi flori naturale; animale vii;
alimente pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;

19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;

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

20 - mobile, oglinzi, rame; produse din os, corn,
fildeş, fanoane de balenă sau sidef (prelucrate sau semiprelucrate); solzi; spumă de
mare; ambră;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;

58

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

MĂRCI
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 01.05.07; 02.01.08; 02.01.16; 05.13.03;
05.13.04; 24.03.12; 24.09.02; 24.09.24; 26.01.14;
26.01.19.

(210) 039922
(220) 2016.12.29
(730) ZIPPER SERVICES S.R.L., RO
jud. Cluj, Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 93103, România
(540)

(591) Culori revendicate: verde-închis (pantone
3288C), verde-deschis (pantone 3275C), turcoaz (pantone 3125C), albastru-deschis
(pantone process cyan C), albastru-închis
(pantone 300C), negru (pantone black C).

MD -BOPI 3/2017
(511) NCL(10-2016)
09 - baze de date (electronice); baze de date
computerizate; imprimante; scanere; echipamente pentru colectarea datelor; echipamente de procesare a datelor; sisteme de
procesare a datelor; dispozitive pentru stocarea datelor; platforme de software de calculatoare; programe informatice pentru administrarea bazelor de date; software de calculatoare pentru scanarea imaginilor şi documentelor; software de tehnoredactare computerizată; software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor; software pentru organizarea şi vizualizarea de documente stocate
electronic, imagini digitale şi fotografii; software de calculatoare pentru facturare; software pentru înregistrarea documentelor recepţionate; software pentru managementul
documentelor; software pentru procesarea
automată a documentelor recepţionate, emise şi expediate de către o companie sau
organizaţie; programe-control pentru recunoaşterea imaginilor; software pentru asigurarea securităţii poştei electronice; software
pentru servicii de poştă electronică şi mesagerie electronică; software pentru automatizarea arhivării de date; programe pentru
imprimante; software de calculatoare pentru
căutarea datelor; software pentru comunicarea datelor; software pentru accesarea,
răsfoirea şi căutarea în bazele de date online; aplicaţii software;
35 - asistenţă în afaceri; servicii de gestionare a
fluxului de documente dintr-o companie sau
organizaţie (asistenţă în afaceri); servicii de
gestionare a corespondenţei recepţionate şi
expediate de către o companie sau organizaţie (asistenţă în afaceri); consultanţă privind
managementul documentelor de afaceri;
lucrări de birou; închirierea echipamentelor şi
aparatură pentru birouri; transcrierea comunicărilor (lucrări de birou); fotocopierea documentelor; pregătirea documentelor; sortarea, manipularea şi recepţionarea corespondenţei; compilarea listei de corespondenţă
directă; înregistrarea documentelor recepţionate (lucrări de birou); introducerea materialelor tipărite în plicuri; completarea adreselor
pe plicuri; servicii administrative de birou
(pentru terţi); prelucrarea textelor; prelucrarea administrativă a datelor; prelucrarea automată a datelor; servicii on-line de prelucrare a datelor; servicii care constau în înregistrarea, transcrierea, compunerea, compilarea
sau sistematizarea unor comunicări scrise
sau înregistrări, ca şi compilarea datelor matematice sau statistice; colectarea şi sistema-
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tizarea datelor de afaceri; compilarea informaţiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; căutarea informaţiilor în fişierele informatice, pentru terţi; actualizarea şi
întreţinerea datelor din bazele de date informatice; managementul bazelor de date; gestionarea fişierelor informatice; servicii de
administrare a arhivei, şi anume indexarea
documentelor pentru terţi; facturarea; întocmirea facturilor; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; publicitate;
marketing; conceperea materialelor publicitare; distribuirea de materiale publicitare, marketing şi materiale promoţionale; închirierea
spaţiilor publicitare; gestionarea administrativă externalizată pentru companii;
38 - telecomunicaţii; transmiterea documentelor
prin fax; transmiterea electronică a mesajelor, datelor şi documentelor; transmiterea
fişierelor digitale; corespondenţa electronică;
furnizarea accesului la date sau documente
stocate în format electronic în fişiere centrale
pentru consultarea la distanţă; furnizarea
serviciilor de fax prin e-mail; furnizarea accesului la baze de date electronice on-line;
asigurarea accesului la baze de date pe Internet; furnizarea accesului la platforme pe
Internet;
39 - servicii de depozitare fizică a documentelor;
stocarea documentelor; servicii de depozitare fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic; servicii de consultanţă în materie
de depozitare; închirierea spaţiilor pentru
depozitare; colectare, transport şi livrare de
produse, documente, colete şi corespondenţă; furnizarea informaţiilor despre livrarea
documentelor, scrisorilor şi pachetelor; expedierea documentelor; livrarea documentelor; francarea corespondenţei; distribuirea
corespondenţei; expedierea corespondenţei;
livrarea corespondenţei;
40 - tratament de materiale;
42 - digitalizarea documentelor (scanare); digitizarea documentelor; convertirea datelor sau
documentelor din medii fizice în medii electronice; conversia datelor şi documentelor de
pe un suport fizic pe un suport electronic;
conversia imaginilor de pe suport fizic pe
suport electronic; conversia textelor în format
digital; conversia datelor şi programelor informatice (alta decât conversia fizică); servicii de stocare electronică a fişierelor şi documentelor; stocarea electronică de e-mailuri
arhivate; stocarea electronică a datelor; programare de software pentru platforme de
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Internet; găzduirea platformelor pe Internet;
găzduirea bazelor de date de calculatoare;
servicii de conversie a datelor, criptografierea datelor şi servicii de codificare; servicii
pentru securitatea datelor; proiectarea şi
dezvoltarea bazelor de date; crearea şi dezvoltarea de software pentru gestionarea bazelor de date; crearea şi dezvoltarea de
software pentru citirea, transmiterea şi organizarea datelor; proiectarea şi dezvoltarea
software pentru accesarea şi folosirea serviciilor de cloud computing; recuperarea
datelor computerizate; proiectarea şi dezvoltarea programelor de calculatoare pentru
introducerea, generarea, procesarea, afişarea şi stocarea datelor şi documentelor; servicii de design privind printarea documentelor; furnizarea accesului temporar la un
software on-line, care nu poate fi descărcat,
referitoare la utilizarea în procesele de editare şi imprimare a documentelor; furnizarea
accesului temporar la un software on-line,
care nu poate fi descărcat, pentru întocmirea
facturilor; asigurarea utilizării temporare de
software on-line nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de date; platformă ca serviciu (PaaS); software ca serviciu (SaaS);
infrastructură ca serviciu (IaaS); găzduirea
datelor, fişierelor, aplicaţiilor şi informaţiilor
computerizate; crearea şi menţinerea siteurilor web.
(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.16; 02.01.23; 02.01.24;
02.07.23; 14.05.23; 20.05.05; 24.17.18; 26.01.16;
29.01.15.

(210) 039946
(220) 2017.01.02
(730) URSU Alexandru, MD
Str. Ţarinei nr. 91a,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2017)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchita, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;

MD -BOPI 3/2017
(210) 039966
(220) 2017.01.12
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

27 - covoare, presuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, cu excepţia materialelor textile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 12.01.01; 12.01.03; 12.01.09; 12.01.15;
12.01.19; 26.04.09; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.17.

(511) NCL(11-2017)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

(210) 039961
(220) 2017.01.05
(730) DRAGAN Dinu, MD
Str. Vasile Lupu nr. 48/3,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;

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

(210) 039968
(220) 2017.01.12
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 039969
(220) 2017.01.09
(730) Gebr. Schröder GmbH, DE
Wischhofstrasse 1-3, D- 24148 Kel, Germania
(540)

38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 02.09.23; 19.09.18; 27.05.08; 27.05.17.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "ORIGINAL", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
07 - unelte acţionate electric pentru tăiat;
08 - unelte acţionate manual pentru tăiat.

TRADEMARKS
(210) 039991
(220) 2017.01.13
(730) V.F. Corporation, US
105 Corporate Center Blvd, Greensboro,
North Carolina 27408, Statele Unite ale
Americii
(540)

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.21; 15.07.01; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.07.

(210) 039990
(220) 2017.01.13
(730) V.F. Corporation, US
105 Corporate Center Blvd, Greensboro,
North Carolina 27408, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - servicii în domeniul afacerilor, în special managementul companiilor şi activităţilor din
comerţul cu amănuntul referitoare la îmbrăcăminte, încălţăminte şi la articole pentru
acoperirea capului, accesorii şi articole pentru îmbrăcăminte, genţi, rucsacuri şi valize,
echipamente pentru turism, sport şi pentru
petrecerea timpului liber, echipamente şi
unelte; servicii privind managementul afacerilor şi administrarea afacerilor în domeniul ce
se referă la îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole pentru acoperirea capului, accesorii
şi articole pentru îmbrăcăminte, genţi, rucsacuri şi valize, echipamente pentru turism,
sport şi pentru petrecerea timpului liber,
echipamente şi unelte.
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.19.
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(511) NCL(11-2017)
35 - servicii în domeniul afacerilor, în special managementul companiilor şi activităţilor din
comerţul cu amănuntul referitoare la îmbrăcăminte, încălţăminte şi la articole pentru
acoperirea capului, accesorii şi articole pentru îmbrăcăminte, genţi, rucsacuri şi valize,
echipamente pentru turism, sport şi pentru
petrecerea timpului liber, echipamente şi
unelte; servicii privind managementul afacerilor şi administrarea afacerilor în domeniul ce
se referă la îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole pentru acoperirea capului, accesorii
şi articole pentru îmbrăcăminte, genţi, rucsacuri şi valize, echipamente pentru turism,
sport şi pentru petrecerea timpului liber,
echipamente şi unelte.

(210) 039992
(220) 2017.01.13
(730) V.F. Corporation, US
105 Corporate Center Blvd, Greensboro,
North Carolina 27408, Statele Unite ale
Americii
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2017)
35 - servicii în domeniul afacerilor, în special managementul companiilor şi activităţilor din
comerţul cu amănuntul referitoare la îmbrăcăminte, încălţăminte şi la articole pentru
acoperirea capului, accesorii şi articole pentru îmbrăcăminte, genţi, rucsacuri şi valize,
echipamente pentru turism, sport şi pentru
petrecerea timpului liber, echipamente şi
unelte; servicii privind managementul afacerilor şi administrarea afacerilor în domeniul ce
se referă la îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole pentru acoperirea capului, accesorii
şi articole pentru îmbrăcăminte, genţi, rucsacuri şi valize, echipamente pentru turism,
sport şi pentru petrecerea timpului liber,
echipamente şi unelte.

MD -BOPI 3/2017
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 01.13.01; 01.13.10; 26.01.06; 26.02.05;
26.11.12; 26.13.25; 27.05.08.

(210) 040009
(220) 2017.01.16
(730) NOBIL TRADE IMOBIL S.R.L., MD
Str. Petru Zadnipru nr. 2, ap. 163,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.19.

(210) 040005
(220) 2017.01.12
(730) GUŢU Daniela, MD
Str. Nucarilor nr. 14,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(591) Culori revendicate: galben, albastru-închis,
alb.
(511) NCL(11-2017)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 26.03.23;
26.11.12; 27.05.11; 29.01.13.

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

040016
2017.01.19
87/290,118
2017.01.05
US
Biogen MA Inc., a Massachusetts
corporation, US
250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, Statele Unite ale Americii

38 - telecomunicaţii;
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(540)

(511) NCL(11-2017)
44 - servicii medicale în domeniul neurologic.

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

040017
2017.01.19
87/293,265
2017.01.09
US
Biogen MA Inc., a Massachusetts
corporation, US
250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, Statele Unite ale Americii

(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2017)
09 - terminale de calculatoare, software care
permit transmisia fotografiilor către telefoane
mobile, micro-computere, software pentru
jocuri de realitate virtuală, telefoane, telefoane fixe, telefoane mobile cu sisteme fax
încorporate, telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane mobile, antene pentru aparate de comunicaţie fără fir, dispozitive
"mâini libere" pentru telefoane mobile, huse
cu clapetă pentru telefoane inteligente, căşti
auriculare, microfoane pentru dispozitive de
comunicaţii, seturi de căşti pentru telefoanele
mobile, căşti audio pentru aparate de transmitere a sunetelor, căşti fără fir pentru telefoane inteligente, cabluri de curent, convertizoare de frecvenţă, conectoare cu fişă de
contact, ecrane tactile, fişe de conectare
(electricitate), comutatoare (pentru aparate
de telecomunicaţii), microcipuri (hardware
pentru calculatoare), adaptoare de priză,
demaroare de baterii.
(531) CFE(5) 27.05.01.

(591) Culori revendicate: portocaliu de diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2017)
44 - servicii medicale în domeniul neurologic.

(210) 040019
(220) 2017.01.20
(730) BEZNOS Denis, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 10, bloc 2, ap. 52,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 26.02.07; 27.05.01; 29.01.12.

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

040018
2017.01.18
20736740
2016.07.22
CN
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD,
CN
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An,
Dongguan, Guangdong, China

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

(540)
(210) 040020
(220) 2017.01.20
(730) GHERGHIŞAN Igor, MD
Str. Grenoble nr. 130, ap. 62,
MD-2048, Chişinău, Republica Moldova
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MĂRCI
(540)

MD -BOPI 3/2017
(210) 040064
(220) 2017.01.25
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
company, US
300 Park Avenue, New York, New York
10022, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
40 - servicii de croitorie, croitorie, tivirea stofelor,
tivirea ţesăturilor, tighelirea ţesăturilor, croirea ţesăturilor, croirea stofelor.

(511) NCL(11-2017)
21 - periuţe de dinţi.

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.05.

(210) 040036
(220) 2017.01.20
(730) BURLACU Valeri, MD
Str. Dacia nr. 12,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

(210) 040075
(220) 2017.01.24
(730) STRATULAT Ion, MD
Str. Alba-Iulia nr. 3, ap. 10,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Dance", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(11-2017)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 02.01.08; 02.07.02; 02.07.16; 27.05.01;
29.01.13.

05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau materialelor plastice); materiale textile fibroase
brute;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(210) 040089
(220) 2017.01.30
(730) ERGOLEMN S.R.L., firmă, MD
Calea Ieşilor nr. 59/2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
accesului la Internet, hardware de calculatoare, calculatoare, calculatoare de birou,
laptopuri, tablete, telefoane mobile, dispozitive portabile personale;
35 - servicii prestate de un magazin de vânzare
cu amănuntul oferind software de calculatoare furnizate prin Internet şi prin alte reţele
de calculatoare şi de comunicaţii electronice;
servicii prestate de un magazin de vânzare
cu amănuntul oferind software de calculatoare folosite pe dispozitive electronice digitale mobile şi alte aparate electronice de larg
consum;
42 - servicii de proiectare de calculatoare; furnizarea serviciilor de aplicaţii informatice
(ASP), şi anume găzduirea aplicaţiilor software de calculatoare pentru terţi; servicii de
asistenţă tehnică, şi anume detectarea problemelor de hardware şi software; furnizarea
serviciilor pentru web site-uri oferind informaţii referitoare la software de calculatoare.

(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.

(210) 040100
(220) 2017.02.01
(730) Altera Corporation, US
101 Innovation Drive, San Jose, California
95134, Statele Unite ale Americii
(540)

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.01; 27.05.21.

(210) 040094
(220) 2017.02.01
(730) Google Inc., corporaţia statului Delaware,
US
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
09 - software pentru sisteme de operare de calculatoare, software de navigare de calculatoare, şi anume software de navigare prin reţelele informatice globale şi prin reţelele private, software de calculatoare pentru furnizarea
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(511) NCL(11-2017)
09 - circuite integrate complementare de metaloxid din siliciu, configurabile de utilizator,
pentru aplicaţii logice programabile.

(210) 040109
(220) 2017.01.31
(730) GMS AUTO S.R.L., MD
Str. Alexandru Cristea nr. 36,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2017)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală.

(210) 040110
(220) 2017.01.31
(730) GMS AUTO S.R.L., MD
Str. Alexandru Cristea nr. 36,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat.

(210) 040116
(220) 2017.02.06
(730) ROŞCOV Evgheni, MD
Calea Orheiului nr. 107, ap. 157,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova

MD -BOPI 3/2017
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) 040118
(220) 2017.02.02
(730) TODICA Andrei, MD
Str. Academiei nr. 6, bloc 1, ap. 6,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare;
fungicide, erbicide.

(210) 040124
(220) 2017.01.31
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2017)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 27.05.17; 27.05.19.

(210) 040126
(220) 2017.02.06
(730) BUSUIOC Cristian, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 69, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe,
alb, roşu, galben.
(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă şi sago,
înlocuitor de cafea; faină şi preparate făcute din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 25.01.05; 26.01.02;
26.01.18; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.14.

(210) 040125
(220) 2017.02.02
(730) AQUASTART GRUP S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Valea Crucii nr. 24, ap. 175,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17.

(210) 040128
(220) 2017.02.08
(730) BELNIS S.R.L., MD
Str. Petricani nr. 19/1,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
10 - recipiente speciale pentru deşeuri medicale;
21 - containere de deşeuri;
39 - transportul deşeurilor medicinale şi deşeurilor speciale;
40 - reciclarea deşeurilor.
(531) CFE(5) 27.05.11.
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MĂRCI
(210) 040129
(220) 2017.02.02
(730) VL-GROUP SERVICE S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 6/4, ap. 59,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
29 - brînză, caşcaval.

(210) 040131
(220) 2017.02.08
(730) MITACHI Alexei, MD
Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, bloc 6,
ap. 199, MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova
(540)

MD -BOPI 3/2017
(540)

(511) NCL(11-2017)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedicale; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale
pentru păr; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor.

(210) 040133
(220) 2017.02.09
(730) POŞTA MOLDOVEI, întreprindere de stat,
MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 134,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "CLINICA STOMATOLOGICĂ", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 02.09.10; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.24.

(210) 040132
(220) 2017.02.07
(730) RUDIC Valeriu, MD
Str. Grenoble nr. 163, bloc 1, ap. 57,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: alb, galben, albastru.
(511) NCL(11-2017)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti;
pensule; materiale de instruire sau învăţă-

69

MD - BOPI 3/2017
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru
ambalare şi împachetare; caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

TRADEMARKS
(210) 040140
(220) 2017.02.07
(730) CORAL-DILETTO S.R.L., MD
MD-3540, Pelivan, Orhei, Republica Moldova
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.03; 01.01.09; 03.07.07;
03.07.16; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 040134
(220) 2017.02.08
(730) Gulbahar Tobacco International FZE, AE
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
Emiratele Arabe Unite
(540)

(511) NCL(11-2017)
34 - tutun, ţigări; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 27.05.01.

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 040135
(220) 2017.02.09
(730) SPOIALĂ Arcadie, MD
Str. Şoimului nr. 9,
MD-3004, Soroca, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 11.03.01; 11.03.02;
27.05.17.

(210) 040141
(220) 2017.02.09
(730) Kellogg Company, US
One Kellogg Square, Battle Creek, Michigan
49016, Statele Unite ale Americii
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2017)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; alimente pe bază de cereale procesate folosite ca
alimente pentru micul dejun, gustări sau ingrediente pentru prepararea altor alimente;
cereale gata preparate; cereale procesate;
cereale pentru micul dejun; preparate pe
bază de cereale şi alte produse alimentare
derivate din cereale folosite ca alimente
pentru micul dejun, gustări sau ingrediente
pentru prepararea mâncării; gustări pe bază
de cereale; batoane de cereale; gustări pe
bază de grâu; gustări pe bază de multicereale; biscuiţi crocanţi; gustări pe bază de
porumb; amestec de gustări care conţin în
principal biscuiţi crocanţi, covrigei şi/sau floricele de porumb prăjite.
(531) CFE(5) 03.01.04; 03.01.16; 09.03.13.

(210) 040143
(220) 2017.02.07
(730) RICHI-TICHI S.R.L., MD
Str. prof. Ion Dumeniuk nr. 24,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
28 - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video;
articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

(210) 040146
(220) 2017.02.10
(730) PRISECARU Igor, MD
Str. Alecu Russo nr. 59/4, ap. 90,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 3/2017
(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 040147
(220) 2017.02.10
(730) SIMPALS S.R.L., MD
Str. Ion Neculce nr. 5, et. 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi programelor de calculator; servicii
de creare şi menţinere site web.

(210) 040148
(220) 2017.02.10
(730) GM Pharmaceuticals LTD, GE
Phonichala 65, 0165 Tbilisi, Georgia
(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
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MD - BOPI 3/2017
mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare;
fungicide, erbicide.

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 040150
(220) 2017.02.10
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
company, US
300 Park Avenue, New York, New York
10022, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
03 - pastă de dinţi şi apă de gură; produse pentru
îngrijirea dinţilor.

(210) 040151
(220) 2017.02.10
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
company, US
300 Park Avenue, New York, New York 10022,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
03 - pastă de dinţi şi apă de gură; produse pentru
îngrijirea dinţilor.

(210) 040152
(220) 2017.02.13
(730) AFFINITY PETCARE, S.A., ES
PLAZA EUROPA, 54-56, 08902
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT,
BARCELONA, SPANIA
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(511) NCL(11-2017)
31 - produse alimentare şi hrană pentru animale;
preparate pentru hrana animalelor; hrană
pentru animale de companie; băuturi pentru
animale de companie; furaje; nutreţ fortifiant
pentru animale; proteine de grâu pentru alimente pentru animale; materiale pentru culcuşul animalelor; malţ; produse comestibile
pentru animale.

(210) 040154
(220) 2017.02.13
(730) AFFINITY PETCARE, S.A., ES
PLAZA EUROPA, 54-56, 08902
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT,
BARCELONA, SPANIA
(540)

(511) NCL(11-2017)
31 - produse alimentare şi hrană pentru animale;
preparate pentru hrana animalelor; hrană
pentru animale de companie; băuturi pentru
animale de companie; furaje; nutreţ fortifiant
pentru animale; proteine de grâu pentru alimente pentru animale; materiale pentru culcuşul animalelor; malţ; produse comestibile
pentru animale.

(210) 040155
(220) 2017.02.13
(730) AFFINITY PETCARE, S.A., ES
PLAZA EUROPA, 54-56, 08902
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT,
BARCELONA, SPANIA
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2017)
31 - produse alimentare şi hrană pentru animale;
preparate pentru hrana animalelor; hrană
pentru animale de companie; băuturi pentru
animale de companie; furaje; nutreţ fortifiant
pentru animale; proteine de grâu pentru alimente pentru animale; materiale pentru culcuşul animalelor; malţ; produse comestibile
pentru animale.

(210) 040156
(220) 2017.02.13
(730) AFFINITY PETCARE, S.A., ES
PLAZA EUROPA, 54-56, 08902
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT,
BARCELONA, SPANIA
(540)

MD -BOPI 3/2017
(210) 040158
(220) 2017.02.14
(730) ŞILONOSOV Alexandr, MD
Str. Paris nr. 27,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01.

(511) NCL(11-2017)
31 - produse alimentare şi hrană pentru animale;
preparate pentru hrana animalelor; hrană
pentru animale de companie; băuturi pentru
animale de companie; furaje; nutreţ fortifiant
pentru animale; proteine de grâu pentru alimente pentru animale; materiale pentru culcuşul animalelor; malţ; produse comestibile
pentru animale.

(210) 040157
(220) 2017.02.06
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., întreprindere cu capital străin, fabrică de vinuri
şi divinuri, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 040159
(220) 2017.02.14
(730) ŞILONOSOV Alexandr, MD
Str. Paris nr. 27,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 16.03.15; 27.05.01.

(210) 040160
(220) 2017.02.09
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.
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MD - BOPI 3/2017
(511) NCL(11-2017)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetice, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; extinctoare;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti;
pensule; materiale de instruire sau învăţământ; folii, pelicule şi pungi de plastic
pentru ambalare şi împachetare; caractere
tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 040161
(220) 2017.02.14
(730) PANMOBILI S.R.L., MD
MD-3725, Pănăşeşti, Străşeni, Republica
Moldova
PANUŞ Valentina, MD
MD-6812, Băcioi, Chişinău, Republica
Moldova
PANUŞ Corneliu, MD
MD-3725, Pănăşeşti, Străşeni, Republica
Moldova

TRADEMARKS
(540)

(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;
22 - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate;
copertine din materiale textile sau sintetice;
vele; saci pentru depozitarea şi transportarea
materialelor în vrac; materiale de umplutură
şi amortizare, cu excepţia celor din hârtie,
carton, cauciuc sau din materiale plastice;
materiale textile fibroase brute şi înlocuitori ai
acestora;
24 - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz
casnic; draperii textile sau din material plastic;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 12.01.10; 27.05.01; 27.05.24.
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MĂRCI
(210) 040162
(220) 2017.02.14
(730) TRANGA Andrei, MD
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 3/2017
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

040164
2017.02.15
015755821
2016.08.18
EM
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

(540)
(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 040163
(220) 2017.02.14
(730) TRANGA Andrei, MD
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru construcţii; construcţii
metalice transportabile; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare
sau transportare; seifuri;

(511) NCL(11-2017)
34 - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din
tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor
de uz medical); trabucuri, ţigarille; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători; foiţe
pentru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre pentru
ţigarete; dispozitive de buzunar pentru formarea manuală de ţigarete; maşini de mână
pentru injectarea de tutun în tuburi de hârtie;
ţigarete electronice; lichide pentru ţigări electronice; produse din tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electronice şi piesele lor în
scopul încălzirii ţigărilor sau tutunului.

(210) 040167
(220) 2017.02.15
(730) BAŞTOVOI Ştefan, MD
Şos. Munceşti nr. 5,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
40 - tratament de materiale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
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MD - BOPI 3/2017
(511) NCL(11-2017)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedicale; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale
pentru păr; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispozitive pentru asistenţă, adaptate nevoilor
persoanelor cu dizabilităţi; aparate de masaj;
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari;
aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor); adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru pictură şi artişti;
pensule; materiale de instruire sau învăţământ; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru
ambalare şi împachetare; caractere tipografice; clişee;
18 - piele şi imitaţii din piele; piei de animale;
bagaje şi genţi de transport; umbrele şi umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie; gulere, lese şi articole de îmbrăcăminte pentru animale;
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TRADEMARKS
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;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei de construcţie; sticlărie, porţelan şi faianţă;
22 - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate;
copertine din materiale textile sau sintetice;
vele; saci pentru depozitarea şi transportarea
materialelor în vrac; materiale de umplutură
şi amortizare, cu excepţia celor din hârtie,
carton, cauciuc sau din materiale plastice;
materiale textile fibroase brute şi înlocuitori ai
acestora;
24 - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz
casnic; draperii textile sau din material plastic;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video;
articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
29 - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă;
31 - produse agricole, acvatice, horticole şi forestiere neprelucrate; cereale şi seminţe
neprelucrate; fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete; plante şi flori naturale;
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare;
animale vii; alimente şi băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

MĂRCI
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;

MD -BOPI 3/2017
(210) 040169
(220) 2017.02.16
(730) BOTNARU Eugeniu, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 31, bloc 1, ap. 188,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 02.03.16; 02.03.17; 02.03.23; 02.03.27;
24.17.17; 26.13.25; 27.05.21.

(210) 040168
(220) 2017.02.13
(730) HEGEMON GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Maria Cebotari nr. 8/2,
MD-4400, Călăraşi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 040177
(220) 2017.02.14
(730) VSH S.R.L., MD
Str. M. Sadoveanu nr. 11,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate
făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 08.01.01; 08.01.02;
27.05.09.
(591) Culori revendicate: roz, alb, negru.
(511) NCL(11-2017)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.10; 29.01.13.
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(210) 040178
(220) 2017.02.16
(730) Wine International Project S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: negru, roşu.
(511) NCL(11-2017)
38 - telecomunicaţii.
(591) Culori revendicate: negru, roşu.
(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.10; 29.01.12.

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 040182
(220) 2017.02.16
(730) TRABIA-NETWORK S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, negru.
(511) NCL(11-2017)
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 24.01.01; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 040183
(220) 2017.02.16
(730) TRABIA-NETWORK S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 040186
(220) 2017.02.17
(730) MATTEL, Inc., US
333 Continental Boulevard, El Segundo,
California
90245-5012,
Statele
Unite
ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de stocare a datelor; mecanisme
pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare; toate produsele cuprinse în clasa 09, inclusiv căşti;
programe pentru jocuri de calculator (software
de calculatoare); radiouri; computere; casete
video; DVD-uri; CDS-uri; ochelari de soare;
magneţi; ochelari de protecţie; telefoane; etuiuri
pentru telefoane; carduri magnetice; jocuri electronice; monitoare pentru supraveghere; software; aplicaţii software (aplicaţii) reîncărcabile;

MĂRCI
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti;
pensule; materiale de instruire sau învăţământ; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru
ambalare şi împachetare; caractere tipografice; clişee; toate produsele cuprinse în
clasa 16, inclusiv articole de papetărie; calendare; jurnale; autocolante (articole de
papetărie); albume fotografice; lut; timbre
poştale; sigilii, carduri; hârtie de ambalaj;
pungi pentru cadouri; penare; creioane;
pixuri şi stilouri; markere; creioane pastel;
mape; decoraţiuni din hârtie pentru petreceri;
şervete; şerveţele; bannere;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului; toate produsele
cuprinse în clasa 25, inclusiv costume de bal
mascat;
28 - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video;
articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate serviciile cuprinse
în clasa 41, inclusiv divertisment on-line;
organizarea reprezentaţiilor în direct; furnizarea jocurilor on-line; apariţia personală a
unui personaj costumat.
(531) CFE(5) 02.09.23; 04.05.21; 27.05.02.

(210) 040187
(220) 2017.02.17
(730) MATTEL, Inc., US
333 Continental Boulevard, El Segundo,
California 90245-5012, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
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sau imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetice, discuri acustice; compact-discuri,
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
toate produsele cuprinse în clasa 09, inclusiv
căşti; programe pentru jocuri de calculatoare
(software de calculatoare); radiouri; computere; casete video; DVD-uri; CDS-uri;
ochelari de soare; magneţi; ochelari de protecţie; telefoane; etuiuri pentru telefoane;
carduri magnetice; jocuri electronice; monitoare pentru supraveghere; software; aplicaţii
software (aplicaţii) reîncărcabile;
28 - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video;
articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate serviciile cuprinse
în clasa 41, inclusiv divertisment on-line;
organizarea reprezentaţiilor în direct; furnizarea jocurilor on-line; apariţia personală a
unui personaj costumat.

(210) 040188
(220) 2017.02.20
(730) STENATA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petru Zadnipru nr. 10, ap. 111,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

(210) 040189
(220) 2017.02.22
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
fabrică de vinuri şi divinuri, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2017)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice şi medicale.

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 040191
(220) 2017.02.14
(730) GENNOVA BIOPHARMACEUTICALS
LIMITED, IN
Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari,
Pune - 411 026, India
(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice şi medicale.

(210) 040192
(220) 2017.02.14
(730) GENNOVA BIOPHARMACEUTICALS
LIMITED, IN
Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari,
Pune - 411 026, India
(540)

(210) 040194
(220) 2017.02.14
(730) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED,
IN
Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari,
Pune - 411 026, India
(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice şi medicale.

(210) 040195
(220) 2017.02.14
(730) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED,
IN
Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari,
Pune - 411 026, India
(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice şi medicale.
(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice şi medicale.

(210) 040193
(220) 2017.02.14
(730) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED,
IN
Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari,
Pune - 411 026, India
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(210) 040196
(220) 2017.02.14
(730) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED,
IN
Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari,
Pune - 411 026, India
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice şi medicale.

(210) 040197
(220) 2017.02.14
(730) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED,
IN
Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari,
Pune - 411 026, India
(540)
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minte pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedicale; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale
pentru păr; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat.

(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice şi medicale.

(531) CFE(5) 03.09.04; 03.09.24; 25.05.03; 26.04.15;
26.04.18; 27.05.01; 29.01.14.

(210) 040199
(220) 2017.02.20
(730) FAETON AUTO S.R.L., MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 93, of. 3,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 040200
(220) 2017.02.20
(730) FAETON AUTO S.R.L., MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 93, of. 3,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, alb, negru, sur.
(511) NCL(11-2017)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşă-

(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(11-2017)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;
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03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedicale; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale
pentru păr; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor;

TRADEMARKS
(210) 040204
(220) 2017.02.21
(730) SEBO CREDIT S.R.L.,
organizaţie de microfinanţare, MD
Str. Lev Tolstoi nr. 24/1, ap. 56,
MD-2065, Chişinău, Republica Moldova
(540)

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat.
(531) CFE(5) 01.13.01; 26.01.05; 27.05.08; 29.01.12.

(210) 040202
(220) 2017.02.21
(730) EXPERTVIN S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75/V, of. 810,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice.

(511) NCL(11-2017)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 01.15.23; 24.17.21; 26.13.25; 27.05.21;
27.05.25.

(210) 040206
(220) 2017.02.21
(730) GLOBAL FENIX S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 77/15,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 040203
(220) 2017.02.20
(730) NAMAIAN DEG S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. C. Negruzzi nr. 40, MD-2093,
Hulboaca, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(531) CFE(5) 18.01.05; 18.01.23; 27.03.01; 27.03.15;
27.05.11.

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
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43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

MD -BOPI 3/2017
(210) 040208
(220) 2017.02.21
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
Str. Uzinelor nr. 143,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.24; 07.01.25; 26.04.09;
26.04.16; 27.05.01.

(210) 040207
(220) 2017.02.21
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
Str. Uzinelor nr. 143,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei de construcţie; sticlărie, porţelan şi faianţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(511) NCL(11-2017)
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei de construcţie; sticlărie, porţelan şi faianţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 11.03.01; 11.03.02; 26.02.01; 26.02.07;
26.03.23; 28.05.00.

(531) CFE(5) 03.07.06; 03.07.16; 26.01.02; 26.01.15;
27.05.11; 28.05.00.

(210) 040209
(220) 2017.02.24
(730) CORTEN-VIN COMPANIE S.R.L., MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 87, et. 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2017)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
31 - produse agricole, acvatice, horticole şi forestiere neprelucrate; cereale şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete; plante şi flori naturale; bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale
vii; alimente şi băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 25.01.15;
25.07.15; 25.07.20; 25.07.21; 26.04.01; 26.04.02;
26.04.07; 26.04.24; 27.05.09; 27.05.21.

(210) 040210
(220) 2017.02.24
(730) STEREA Evelina, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 46, ap. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
STEREA Tatiana, MD
Str. Zimbrului nr. 10/2,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 02.09.01; 05.07.13; 05.07.23; 27.01.09;
27.05.01.

(210) 040214
(220) 2017.02.22
(730) NISVINEX GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Ştefan Neaga nr. 9,
MD-6401, Nisporeni, Republica Moldova
(540)

(540)
(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
31 - produse agricole, acvatice, horticole şi forestiere neprelucrate; cereale şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi flori naturale; bulbi,
răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale
vii; alimente şi băuturi pentru animale; malţ;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(591) Culori revendicate: alb, negru.
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(210) 040218
(220) 2017.02.23
(730) BULAT Alexandru, MD
Str. Albişoara nr. 14, ap. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 3/2017
(591) Culori revendicate: albastru, gri, alb, negru.
(511) NCL(11-2017)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 19.03.01; 25.07.01; 25.07.07; 25.07.08;
27.05.02; 29.01.14.

(511) NCL(11-2017)
03 - preparate cosmetice pentru regenerarea
pielii;
05 - produse farmaceutice de regenerare a ţesuturilor, implanturi chirurgicale pentru regenerarea tisulară ghidată, materiale implantabile utilizate în regenerarea tisulară ghidată,
substanţe farmaceutice pentru tratarea leziunilor fizice, produse farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor epidermice, unguente medicinale pentru tratarea afecţiunilor dermatologice;

(210) 040223
(220) 2017.02.23
(730) SHAWA KHALED, MD
Str. Budionnîi I nr. 69, MD-6613, Crasnîi
Octeabri, Camenca, Republica Moldova
(540)

09 - centrifuge de laborator;
10 - recipiente pentru colectarea fluidelor de uz
medical, incubatoare medicinale.
(531) CFE(5) 01.15.23; 26.01.02; 26.01.05; 26.15.01;
27.05.01.

(210) 040222
(220) 2017.02.23
(730) SHAWA KHALED, MD
Str. Budionnîi I nr. 69, MD-6613, Crasnîi
Octeabri, Camenca, Republica Moldova
(540)
(591) Culori
revendicate:
albastru-deschis,
albastru-închis, gri, alb, negru.
(511) NCL(11-2017)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 19.03.01; 25.07.01; 25.07.07; 25.07.08;
27.05.02; 29.01.14.

(210) 040224
(220) 2017.02.08
(730) PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2017)
24 - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz
casnic; draperii textile sau din material plastic;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr artificial.
(531) CFE(5) 01.15.23; 26.01.18; 26.01.20; 26.04.11;
26.04.18; 26.13.01; 27.05.24.

(210) 040225
(220) 2017.02.03
(730) PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

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

040227
2017.02.23
015782998
2016.08.26
EM
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 040226
(220) 2017.02.22
(730) DIVALCONI S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Bulgară nr. 107, ap. 4,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
34 - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din
tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor
de uz medical); trabucuri, ţigarille; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători; foiţe pentru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre pentru ţigarete; dispozitive de buzunar pentru formarea
manuală de ţigarete; maşini de mână pentru
injectarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigarete electronice; lichide pentru ţigări electronice; produse din tutun pentru a fi încălzite;
dispozitive electronice şi piesele lor în scopul
încălzirii ţigărilor sau tutunului.
(531) CFE(5) 20.05.16; 24.17.25; 26.11.07; 26.11.14;
26.11.25; 27.05.01.
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(210) 040228
(220) 2017.02.23
(730) GOLOVIN Pavel, MD
Şos. Hînceşti nr. 34, bloc 2, ap. 28,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 040230
(220) 2017.02.22
(730) BEST PEOPLE S.R.L., MD
Str. Vlaicu Pârcălab nr. 42, of. 28,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez,
tapiocă şi sago; faină şi preparate făcute din
cereale; pâine, produse de panificaţie, produse
de patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.11.07; 27.05.15.

(210) 040229
(220) 2017.02.24
(730) MIHAILOVA Alexandra, MD
Str. Miron Costin nr. 3, bloc 1, ap. 50,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 040231
(220) 2017.02.22
(730) SMART SOLVER S.R.L., MD
Str. Vlaicu Pârcălab nr. 42, of. 28,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(511) NCL(11-2017)
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea fizică a bunurilor şi a indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10.

(210) 040232
(220) 2017.02.24
(730) CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 49, bloc 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2017)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

(210) 040233
(220) 2017.02.24
(730) CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 49, bloc 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2017)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice.

(210) 040236
(220) 2017.02.24
(730) CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 49, bloc 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
(511) NCL(11-2017)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră utilizate în pictură, decorare, imprimare şi artă;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedicale; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale pentru păr; produse nemedicinale
pentru îngrijirea dinţilor.

(210) 040235
(220) 2017.02.24
(730) CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 49, bloc 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
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27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

(210) 040237
(220) 2017.02.24
(730) CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 49, bloc 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

MĂRCI
(210) 040238
(220) 2017.02.24
(730) CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 49, bloc 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

(210) 040239
(220) 2017.02.24
(730) CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 49, bloc 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 3/2017
(591) Culori revendicate: verde, negru.
(511) NCL(11-2017)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.08;
29.01.12.

(210) 040240
(220) 2017.02.24
(730) BĂDICEANU Alexandru, MD
Str. Florilor nr. 28/2, ap. 49,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.05;
27.05.24.

(210) 040244
(220) 2017.02.24
(730) SUN PRODUCT S.R.L., MD
Str. Mioriţa nr. 5/4, ap. 17,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "ZOO", "EXPERT", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;

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

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

(531) CFE(5) 03.01.06; 03.01.08; 26.01.15; 26.04.10;
26.04.15; 26.04.18; 27.05.01.

(531) CFE(5) 02.03.04; 05.07.25; 05.09.25; 25.07.21;
26.01.14; 26.01.21; 27.05.03.

(210) 040248
(220) 2017.02.27
(730) ŞEPTEFRAŢ Diana, MD
Bd. Decebal nr. 78/1, ap. 39,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 040249
(220) 2017.02.27
(730) ŞEPTEFRAŢ Diana, MD
Bd. Decebal nr. 78/1, ap. 39,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2017)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr artificial;
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 07.01.24; 09.03.19; 09.03.20; 26.03.23;
26.05.18; 27.05.19.

(210) 040252
(220) 2017.02.27
(730) STEŢCO Alexandru, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19/1, ap. 127,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
41 - divertisment;
43 - servicii de alimentaţie publică.

MD -BOPI 3/2017
(210) 040253
(220) 2017.02.28
(730) TRIBOI Olesea, MD
Str. Botanica Veche nr. 25,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2017)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedicale; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale pentru păr; produse nemedicinale
pentru îngrijirea dinţilor;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetice, discuri acustice; compact-discuri,
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare,
maşini
de
calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei,
calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispozitive pentru asistenţă, adaptate nevoilor
persoanelor cu dizabilităţi; aparate de masaj;
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari;
aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală;
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21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei de construcţie; sticlărie, porţelan şi faianţă;

(540)

26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr artificial;

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

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,
horticultură şi de silvicultură.

(210) 040279
(220) 2017.03.03
(730) GOGU Marin, MD
Str. Trei Fîntîni nr. 4,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.19; 27.05.22.

(210) 040256
(220) 2017.03.03
(730) PRISVIO S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 38/2, ap. 31,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde.
(511) NCL(11-2017)
29 - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile.

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu-închis.
(511) NCL(11-2017)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(5) 01.15.05; 27.05.07; 27.05.11; 29.01.12.

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.03.

(210) 040260
(220) 2017.03.01
(730) PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 040282
(220) 2017.03.03
(730) COLAJ-CINEMA S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 103,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD -BOPI 3/2017

(540)

(540)

(511) NCL(11-2017)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 040283
(220) 2017.03.03
(730) BUCUR Ala, MD
Str. Floreşti nr. 38,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 040285
(220) 2017.03.03
(730) PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, alb, galben, gri.
(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.11; 26.04.18; 27.05.01;
29.01.14.

(210) 040284
(220) 2017.03.03
(730) PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(11-2017)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 01.15.15; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.19.
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

28685
2016.09.23
2025.08.27
037523
2015.08.27
LEANCĂ Natalia, MD
Str. 31 August nr. 15, ap. 1,
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2015)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate serviciile susmenţionate, cu excepţia învăţământului, instruirii şi studierii filozofiei, gramaticii, şi conceperii limbilor;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.11.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

28839
2016.11.16
2024.12.09
036231
2014.12.09
ŞENDREA Isidor, MD
Str. Mioriţa nr. 8, MD-4839,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: verde, alb, roşu.
(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.11; 29.01.13.

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

29040
2017.01.26
2025.04.08
036901
2015.04.08
LÎSÎI Andrei, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1, ap. 91,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2015)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;

MĂRCI
05 - produse veterinare; produse igienice pentru
medicină; substanţe şi alimente dietetice de
uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare;
fungicide, erbicide; toate produsele susmenţionate, cu excepţia preparatelor şi substanţelor medicinale şi vaccinurilor;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;

MD - BOPI 3/2017
servicii de rutare şi de joncţiune pentru telecomunicaţii; furnizarea accesului utilizatorilor
la o reţea globală de calculatoare (furnizori
de servicii); comunicaţii prin telefoane mobile.
(531) CFE(5) 27.05.01.

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

29060
2017.01.19
2025.10.16
037730
2015.10.16
SVANTEVIT GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. A. Hîjdeu nr. 98/1, ap. 31,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(580)
(800)
(730)

29058
2016.12.28
2021.11.21
039934
2011.11.21
9973255
2011.09.16
CN
2016.12.28
1106943, 2011.11.21, CN
Shanghai Feixun Communication Co.,
Ltd., CN
Building 20, 90, HQ Business Park,
4855 Guangfulin Road, Songjiang District,
Shanghai, China

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "VINERIA".
(511) NCL(10-2015)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

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

29063
2017.01.19
2026.04.01
038682
2016.04.01
PLATONOV Ana, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 47,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(9)
38 - comunicaţii prin terminale de calculator; transmiterea mesajelor şi imaginilor asistate de
calculator; informaţii în domeniul telecomunicaţiilor; închirieri de aparate pentru expedierea mesajelor; comunicaţii prin reţele de fibră
optică; furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea globală de calculatoare;
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "room", cu excepţia executării grafice deosebite.
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(511) NCL(10-2016)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(5) 02.03.16; 02.03.23; 02.03.30; 09.05.10;
09.07.01; 27.03.02.

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

29077
2017.01.19
2026.02.23
038426
2016.02.23
TOP LEASING & CREDIT S.R.L.,
organizaţie de microfinanţare, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 18,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ''TOP LEASING'', cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 26.11.09; 27.01.03; 27.05.21.

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

29080
2017.01.22
2025.12.14
038082
2015.12.14
Intercontinental Great Brands LLC, US
100 Deforest Avenue, East Hanover,
NJ 07936, Statele Unite ale Americii

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Утреннее", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: galben, galben-închis,
galben-deschis, verde-închis.
(511) NCL(10-2015)
30 - produse de panificaţie, prăjituri şi fursecuri,
gofre, vafe, torturi, checuri, tarte, produse de
patiserie, pâine; pesmeţi, crutoane, biscuiţi
(dulci sau săraţi), biscuiţi sub formă de batoane, gustări, inclusiv batoane de cereale,
batoane pentru micul dejun, batoane dulci,
batoane cu nuci, batoane energizante, batoane cu proteine, batoane cu nivel scăzut
de carbohidraţi, batoane de cereale şi lapte,
batoane cu fructe, batoane cu iaurt şi batoane dietetice; produse de cofetărie; cu excepţia produselor sus-menţionate care nu sunt
destinate bebeluşilor, copiilor şi sugarilor.
(531) CFE(5) 01.01.02; 01.03.13; 01.03.15; 01.15.07;
28.05.00; 29.01.13.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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29082
2017.02.03
2025.09.14
037597
2015.09.14
RIHPANGALFARMA S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-ungară, MD
Str. Nicolae Milescu-Spătarul nr. 36,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 3/2017
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Система Оплаты
Проезда в Общественном Транспорте".
(511) NCL(10-2016)
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ''farma'', cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(10-2015)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide.

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

29086
2017.01.22
2026.02.08
038344
2016.02.08
CIOBANU Andrei, MD
Str. Schinoasa-Vale nr. 74/5,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.19; 29.01.12.

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

29084
2017.01.22
2026.01.15
038193
2016.01.15
COMPANIA-DEKART S.R.L., MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 85,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”PREMIUM”, ”events”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01.

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

29095
2017.01.26
2026.02.04
038310
2016.02.04
LUPU Valentin, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 9, bloc 1,
ap. 27,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
05 - produse farmaceutice, medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină, cu excepţia scutecelor igienice pentru incontinenţă
şi şerveţelelor igienice; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru
oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "TURBINA", "MD", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate.

(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.18; 26.11.21; 27.05.11;
29.01.12.

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

(531) CFE(5) 14.07.09; 15.01.13; 15.07.01; 15.07.02;
27.05.01.

29104
2017.01.28
2025.09.22
037630
2015.09.22
NGUYES SI TRUNG KY., MD
Str. George Meniuc nr. 58,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

29097
2017.01.29
2026.03.01
038433
2016.03.01
IVYBRIDGE VENTURES LIMITED, CY
Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cipru

(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru de diferite
nuanţe.
(511) NCL(10-2016)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "FARMACIA".
(511) NCL(10-2015)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură.

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

29114
2017.01.30
2026.03.23
038582
2016.03.23
JELEZNEAC Oleg, MD
Str. Valea Crucii nr. 8, ap. 286,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 3/2017
(540)

(540)

(511) NCL(10-2016)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;

(511) NCL(10-2016)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;

(531) CFE(5) 27.05.17.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 24.17.01; 27.05.01; 27.05.07.

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

29115
2017.01.30
2026.03.30
038643
2016.03.30
FITNESS ONE S.R.L., MD
Str. Grenoble nr. 259/16,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

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

(540)

29133
2017.01.27
2025.10.02
037690
2015.10.02
Babylon Leasing and Development
Company S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 21, ap. 115,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ''FITNESS'', ''ONE'', ''1'',
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb.
(511) NCL(10-2016)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.07.11; 29.01.13.

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

29119
2017.01.30
2026.03.22
038577
2016.03.22
BADICU Iurie, MD
Str. Trandafirilor nr. 33/1, ap. 20,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Leasing & Development
Company", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: galben, sur de diferite
nuanţe.
(511) NCL(10-2015)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
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31 - cereale şi produse agricole, horticole, forestiere, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.02; 03.01.26; 07.15.01;
27.05.11; 29.01.12.

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

29139
2017.01.31
2025.11.05
037868
2015.11.05
Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu
"TORF LEND UKRAINA", UA
Prospect Geroiev Stalingrada nr. 45, 04210,
Kiev, Ucraina

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

29135
2017.01.30
2025.03.24
036771
2015.03.24
RĂUŢEL-AGRO S.R.L., MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,
of. 207,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "ORGANIC PEATS", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde, alb.
(511) NCL(10-2015)
01 - turbă şi substraturi de turbă.
(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 26.04.15;
27.05.10; 29.01.12.

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

29152
2017.02.06
2026.02.02
038343
2016.02.02
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "RĂUŢEL", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde, violet.
(511) NCL(10-2015)
31 - seminţe de porumb.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.02; 29.01.12.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "WINE".
(511) NCL(10-2016)
33 - vinuri.

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

29153
2017.02.06
2026.02.19
038402
2016.02.19
PALUŢA Victor, MD
Str. Ion Creangă nr. 15, ap. 53,
MD-3600, Ungheni, Republica Moldova

MD - BOPI 3/2017
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

29155
2017.02.03
2026.02.17
038379
2016.02.17
OLGUS-GRANT S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Vasile Lupu nr. 1, ap. (of.) 69,
MD-5201, Drochia, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Selfie", "BOX", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, roşu, cafeniu.
(511) NCL(10-2016)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 16.03.01; 16.03.11; 27.05.09; 29.01.13.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia "IGI" şi a executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase, veselă, articole de
bucătărie; toate produsele sus-menţionate
fabricate în Isfahan, Iran.
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
toate serviciile se referă la produsele din
clasa 21 fabricate în Isfahan, Iran.
(531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.18; 26.07.19; 26.07.25;
27.05.24.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

29162
2017.02.06
2025.05.28
037093
2015.05.28
MEDBIOESTETIC S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 91, ap. (of.) 42,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova

TRADEMARKS
(540)

(540)

(511) NCL(10-2016)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "Centrul de dermatologie,
trichologie, onichologie", "Derma", "Clinic", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roz, cafeniu, galben, negru, alb, bej.
(511) NCL(10-2015)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 26.11.02; 26.11.13; 27.05.11.

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

29180
2017.02.13
2026.04.19
038762
2016.04.19
ZORILE S.A., MD
Calea Ieşilor nr. 8,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(540)

44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale.
(531) CFE(5) 02.09.12; 02.09.25; 26.01.14; 26.01.21;
26.04.06; 26.04.18; 29.01.15.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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29169
2017.02.11
2026.02.08
038321
2016.02.08
CERMICOM S.R.L., societate comercială, MD
Str. Grătieşti nr. 3, ap. 434, MD-4839,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(10-2016)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.

MĂRCI

MD - BOPI 3/2017

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în februarie 2017
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.
1
1

(210)
Nr.
de depozit
2
037523

(220)
Data
de depozit
3
2015.08.27

(111)
Nr. înregistrării
4
28685

(151)
Data
înregistrării
5
2016.09.23

2

036231

2014.12.09

28839

2016.11.16

3

038309

2016.02.04

29037

2017.01.23

4

038618

2016.04.01

29038

5

038722

2016.04.07

29039

6
7

036901
038845

2015.04.08
2016.04.29

8

038566

9

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

6
7
35,36,37,38,39, LEANCĂ Natalia, MD
41,42,44,45
03
ŞENDREA Isidor, MD

(441)
Nr.
BOPI
8
11/2015

(442/450)
Nr. BOPI

1/2015

3/2017

33

BLANARI Vadim, MD

2017.01.20

04

WIN INVEST LTD., GB

5/2016

2017.01.24

03,16,21

TORECO S.R.L., MD

5/2016

29040
29056

2017.01.26
2017.01.16

03,05,21,35
34

5/2015
6/2016

2016.03.18

29057

2017.01.16

02,03,17,35,
39,43

LÎSÎI Andrei, MD
Philip Morris Brands S.A.R.L.,
CH
DIVALCONI S.R.L., societate
comercială, MD

039934

2011.11.21

29058

2016.12.28

38

10
11

037586
037730

2015.09.14
2015.10.16

29059
29060

2017.01.19
2017.01.19

33,35
33

12
13

036183
038211

2014.11.26
2016.01.18

29061
29062

2017.01.19
2017.01.19

14

038682

2016.04.01

29063

15

038906

2016.05.16

29064

16

038419

2016.02.24

17
18

038226
037437

5/2016

19
20

3/2017

5/2016

Shanghai Feixun
Communication Co., Ltd., CN

3/2017

KRISTEV Simion, MD
SVANTEVIT GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD

11/2015
12/2015

33
03

PINCIUC Stepan, MD
TERMICAN Sergiu, MD

1/2015
4/2016

2017.01.19

44

PLATONOV Ana, MD

5/2016

2017.01.19

35,41,42,44

6/2016

29065

2017.01.17

44

CENTRUL PENTRU POLITICI
ŞI ANALIZE ÎN SĂNĂTATE,
MD
LEOGRAND HOTEL S.R.L.,
MD

2016.01.20
2015.08.11

29066
29067

2017.01.18
2017.01.18

33
34

038521

2016.03.18

29068

2017.01.18

29,30,32,35,43

JUBÎRCĂ Serghei, MD

4/2016

036641

2015.03.04

29069

2017.01.19

34

INTER-TABAC S.R.L., MD

5/2015

21

038306

2016.02.03

29070

2017.01.18

33

Saimaa Beverages OY, LTD,
FI

5/2016

22

038121

2015.12.23

29071

2017.01.20

16,35,38,41

MONUL Sergiu, MD

2/2016

23
24

038475
038428

2016.03.02
2016.02.24

29072
29073

2017.01.20
2017.01.20

01,35
09,35,38,41,
42,45

ZMUNCILĂ Vasile, MD
RUSSU Rodion, MD

4/2016
4/2016

25
26

038515
038530

2016.03.14
2016.03.16

29074
29075

2017.01.20
2017.01.20

35
19,39

TREIGER Mark, MD
CECAN Valeriu, MD

4/2016
4/2016

27

038569

2016.03.10

29076

2017.01.20

35,41,42

28

038426

2016.02.23

29077

2017.01.19

36

29

038529

2016.03.15

29078

2017.01.19

25

30

038082

2015.12.14

29080

2017.01.22

30

31

038824

2016.04.26

29081

2017.01.19

25

SÎRBU Anatolie, MD
Gallaher Limited, GB

9
3/2017

3/2017

3/2017

5/2016
5/2016
10/2015

COMERZAN Dionisie, MD

6/2016

TOP LEASING & CREDIT
S.R.L., organizaţie de
microfinanţare, MD
BISCHOFF CREATIVE
GROUP EIRELI, BR
Intercontinental Great Brands
LLC, US

4/2016

Universal Protein Supplements
Corporation dba Universal
Nutrition, US

6/2016

3/2017

6/2016
1/2016

3/2017
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TRADEMARKS

1

2

3

4

5

6

8

9

32

037597

2015.09.14

29082

2017.02.03

05

RIHPANGALFARMA S.R.L.,
întreprindere mixtă
moldo-ungară, MD

10/2015

3/2017

33

037617

2015.09.18

29083

2017.01.22

19,35,37

12/2015

34

038193

2016.01.15

29084

2017.01.22

38,42

35

038285

2016.01.29

29085

2017.01.22

35

BOTEZATU Larisa, MD
BOTEZATU Ştefan, MD
COMPANIA-DEKART S.R.L.,
MD
SLAVENA-LUX S.R.L., MD

36

038344

2016.02.08

29086

2017.01.22

35,41

CIOBANU Andrei, MD

4/2016

37

038368

2016.02.15

29087

2017.01.22

41

Zuffa, LLC, US

5/2016

38

038430

2016.02.24

29088

2017.01.22

05

4/2016

39

038452

2016.02.29

29089

2017.01.22

18,20,24,25,35

BASF Agro B.V., Arnhem
(NL), Zweigniederlassung
Zürich, CH
MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH &
Co. KG, DE

40
41

038581
038692

2016.03.23
2016.04.05

29090
29091

2017.01.22
2017.01.22

34,35
35

JELEZNEAC Oleg, MD
MATIMCONS S.R.L., MD

5/2016
5/2016

42

038758

2016.04.18

29092

2017.01.22

41,43

UZUN Valentin, MD

7/2016

43

038848

2016.05.03

29093

2017.01.22

36

6/2016

44

038310

2016.02.04

29095

2017.01.26

07

CREDIT CMB S.R.L.,
organizaţie de microfinanţare,
MD
LUPU Valentin, MD

45

038808

2016.04.26

29096

2017.01.27

25

TELLUS S.R.L., MD

6/2016

46

038433

2016.03.01

29097

2017.01.29

03,05

IVYBRIDGE VENTURES
LIMITED, CY

4/2016

47

038889

2016.05.06

29098

2017.01.29

48

039002

2016.06.09

29099

2017.01.29

33

49

039038

2016.06.16

29100

2017.01.29

25,35

VRABII Vitali, MD

7/2016

50

039046

2016.06.16

29101

2017.01.29

09,10

MITAC INTERNATIONAL
CORP., TW

8/2016

51

039062

2016.06.22

29102

2017.01.29

01,05

BASF SE, DE

8/2016

52

037530

2015.09.02

29103

2017.01.28

34

GOGU Marin, MD

9/2015

53
54

037630
038950

2015.09.22
2016.05.31

29104
29105

2017.01.28
2017.01.30

03,05,10
30

NGUYES SI TRUNG KY., MD
GAVRILIUC Liviu, MD

10/2015
7/2016

55

038961

2016.05.23

29106

2017.01.30

038962

2016.05.23

29107

2017.01.30

57

038966

2016.05.26

29108

2017.01.30

06,19

AQUAGRUP-COMERŢ
S.R.L., MD
AQUAGRUP-COMERŢ
S.R.L., MD
CECAN Valeriu, MD

7/2016

56

06,07,09,11,
17,19
06,07,09

58

038967

2016.05.26

29109

2017.01.30

05

FARMAPRIM S.R.L., MD

7/2016

59

038973

2016.05.27

29110

2017.01.30

05

FARMAPRIM S.R.L., MD

7/2016

60

038974

2016.05.31

29111

2017.01.30

35

GANEV Iurii, MD
CHIBE Olga, MD

7/2016

61

038988

2016.06.02

29112

2017.01.30

30,31

BÎRCĂ Vitalie, MD

8/2016

62
63

038995
038582

2016.04.06
2016.03.23

29113
29114

2017.01.30
2017.01.30

41
34

AQUAMAGIC S.R.L., MD
JELEZNEAC Oleg, MD

7/2016
5/2016

3/2017

64

038643

2016.03.30

29115

2017.01.30

41

FITNESS ONE S.R.L., MD

5/2016

3/2017

65

038657

2016.03.31

29116

2017.01.30

66

038761

2016.04.19

29117

2017.01.30

35,36

67

038450

2016.03.16

29118

2017.01.30

34

68
69

038577
038904

2016.03.22
2016.05.13

29119
29120

2017.01.30
2017.01.30

104

7

01,02,06,16,17, Zakrytoe Aktsionernoe
19,22,27,35,37, obschestvo "TechnoNICOL",
39,42
RU
KVINT, societate pe acţiuni
de tip închis, fabrică de vinuri
şi coniacuri din Tiraspol, MD

03,05,29,30,31, GLIŢOS Constantin, MD
32,33
ZORILE S.A., MD
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD

30,34,35
BADICU Iurie, MD
01,05,07,09,11, FRUCTUL S.R.L., MD
31,35,39,44

2/2016

3/2017

3/2016
3/2017

7/2016

4/2016

3/2017
3/2017

6/2016

7/2016

3/2017

7/2016
7/2016

5/2016
8/2016
5/2016
5/2016
6/2016

3/2017

MĂRCI

MD - BOPI 3/2017

1

2

3

4

5

6

70
71

038929
038942

2016.05.25
2016.05.24

29121
29122

2017.01.30
2017.01.30

05,10
07,12

FARMAPRIM S.R.L., MD
Tianjin Lovol Heavy Industry
Group Co., Ltd., CN

7

7/2016
7/2016

8

9

72

038943

2016.05.24

29123

2017.01.30

07,09

Tianjin Lovol Heavy Industry
Group Co., Ltd., CN

7/2016

73
74

038936
038944

2016.05.19
2016.05.24

29124
29125

2017.01.30
2017.01.30

12
35,36,38,42

LEVANCOV Egor, MD
QSYSTEMS S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
MD

7/2016
7/2016

75

038945

2016.05.25

29126

2017.01.30

09,37,45

VICTIANA S.R.L., MD

7/2016

76

038948

2016.05.27

29127

2017.01.30

37

BERGHII Evghenii, MD

8/2016

77
78

038502
038917

2016.03.09
2016.05.23

29128
29129

2017.01.30
2017.01.30

41
35,37,38,41,42

LIŞAN Galina, MD
CHIRCO Sergiu, MD

6/2016
7/2016

79

038918

2016.05.23

29130

2017.01.30

35,37,38,41,42

CHIRCO Sergiu, MD

7/2016

80

038919

2016.05.23

29131

2017.01.30

35,37,38,41,42

CHIRCO Sergiu, MD

7/2016

81
82

036984
037690

2015.05.05
2015.10.02

29132
29133

2017.01.27
2017.01.27

25
19,31,37

6/2015
10/2015

83

038487

2016.03.11

29134

2017.01.27

33

84

036771

2015.03.24

29135

2017.01.30

31

ArtStiLux S.R.L., MD
Babylon Leasing and
Development Company S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
MD
VOX-DESIGN S.R.L., firmă,
MD
RĂUŢEL-AGRO S.R.L., MD

85

038254

2016.01.25

29136

2017.01.30

41

NEOSPORT S.R.L., MD

4/2016

86

038678

2016.04.06

29137

2017.01.30

29,35

AUGUR PERLA S.A., MD

8/2016

87

038951

2016.05.24

29138

2017.01.30

31,43

VOX-DESIGN S.R.L., firmă,
MD

7/2016

88

037868

2015.11.05

29139

2017.01.31

01

12/2015

89

038216

2016.01.19

29140

2017.01.31

09

90

039009

2016.06.15

29141

2017.01.31

44

Tovarîstvo z obmejenoiu
vidpovidalinistiu "TORF LEND
UKRAINA", UA
ESEMPLA SYSTEMS S.R.L.,
MD
BRANIŞTE Marina, MD

91

038595

2016.03.24

29142

2017.01.31

02,03,04

6/2016

92

038597

2016.03.24

29143

2017.01.31

02,03,04

93

038188

2016.01.12

29144

2017.02.01

05

WD-40 Manufacturing
Company, US
WD-40 Manufacturing
Company, US
Eli Lilly and Company, US

94

037571

2015.09.10

29145

2017.02.01

06,07,08

Hyundai Corporation, KR

2/2016

95

038255

2016.01.25

29146

2017.02.01

33

Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, DE

4/2016

96

038525

2016.03.12

29147

2017.02.01

35,38,41

EUROPEAN DRINKS
IMPORT EXPORT S.A.,
întreprindere cu capital străin,
MD

6/2016

97

038334

2016.02.08

29148

2017.02.01

35,39

PLANETA-TUR S.R.L., MD

3/2016

98
99

038847
036617

2016.04.29
2015.02.25

29149
29150

2017.02.02
2017.02.06

03,41,44
35

STEFOGLO Lilia, MD
Pandora A/S, DK

7/2016
4/2015

100

036618

2015.02.25

29151

2017.02.06

35

Pandora A/S, DK

4/2015

101

038343

2016.02.02

29152

2017.02.06

33

3/2016

3/2017

102

038402

2016.02.19

29153

2017.02.06

09,35,40,41

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

5/2016

3/2017

103

038831

2016.04.25

29154

2017.02.06

44

BOICO Vadim, MD

8/2016

104

038379

2016.02.17

29155

2017.02.03

21,35

OLGUS-GRANT S.R.L.,
societate comercială, MD

3/2016

105

038313

2016.02.04

29156

2017.02.02

36

PFB Legal Consulting S.R.L.,
MD

3/2016

106

038380

2016.02.17

29157

2017.02.03

21,35

OLGUS-GRANT S.R.L.,
societate comercială, MD

3/2016

3/2017

4/2016
6/2015

3/2017

3/2017

4/2016
7/2016

6/2016
2/2016

3/2017

105

MD - BOPI 3/2017

TRADEMARKS

1

2

3

4

5

6

107

038381

2016.02.17

29158

2017.02.03

21,35

OLGUS-GRANT S.R.L.,
societate comercială, MD

7

3/2016

8

108

038382

2016.02.17

29159

2017.02.03

21,35

OLGUS-GRANT S.R.L.,
societate comercială, MD

3/2016

109

038383

2016.02.17

29160

2017.02.03

21,35

OLGUS-GRANT S.R.L.,
societate comercială, MD

3/2016

110

038850

2016.05.04

29161

2017.02.02

05,44

6/2016

111

037093

2015.05.28

29162

2017.02.06

03,05,44

GLAXO GROUP LIMITED,
GB
MEDBIOESTETIC S.R.L., MD

6/2015

112

038992

2016.04.15

29163

2017.02.06

24,28

EPIC LAND S.R.L., MD

7/2016

113

038331

2016.02.10

29164

2017.02.09

29,30,31

6/2016

114

038518

2016.03.14

29165

2017.02.09

14,25,35

Moldova Zahăr S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
MD
POPOV Ana, MD

115

038027

2015.12.09

29166

2017.02.09

33

SOLOVIOV Evghenii, MD

2/2016

116

038727

2016.04.08

29168

2017.02.06

34

John Player & Sons Limited,
IE

7/2016

117

038321

2016.02.08

29169

2017.02.11

11,37,39

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

5/2016

118

038694

2016.04.05

29170

2017.02.11

25,35,41

BOICO Eugeniu, MD

5/2016

119

038922

2016.05.17

29172

2017.02.11

03,20,35

COTOVICI Tudor, MD

7/2016

120

039073

2016.06.27

29173

2017.02.13

36

Discover Financial Services,
US

8/2016

121
122

038658
038204

2016.03.31
2016.01.05

29174
29179

2017.02.10
2017.02.13

35
30

CEBAN Sergiu, MD
Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, DE

5/2016
4/2016

123
124

038762
039064

2016.04.19
2016.06.23

29180
29181

2017.02.13
2017.02.13

36
05

ZORILE S.A., MD
BASF SE, DE

8/2016
8/2016

125

039070

2016.06.23

29182

2017.02.13

44

INSTITUŢIA MEDICOSANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE
CARDIOLOGIE, MD

8/2016

126

037946

2015.11.25

29216

2016.09.12

15

POIAN Veaceslav, MD
POIAN Zoia, MD

12/2015

9

3/2017

6/2016

3/2017

3/2017

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.

106

(186) Data
expirării
reînnoirii

1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2

(511)
Clase

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

(442)
Nr. BOPI

5

6

(450)
Nr.
BOPI

3

4

1

3R 276

2027.02.17

03

Chanel SARL, CH
Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris, Elveţia

2

2R 5055

2027.01.29

33

5/1997

10/1997

2

2R 5160

2026.05.27

36,38

EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY L.P., US
6200 Sprint Parkway, City of Overland Park, State
of Kansas 66251, Statele Unite ale Americii

6/1997

12/1997

4

2R 5282

2026.08.06

02

Knauf Gips KG, DE
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen/Ufr., Germania

7/1997

1/1998

7
7/1994

MĂRCI

MD - BOPI 3/2017

1

2

3

4

5

2R 5356

2026.12.13

33

6

7

CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova

6

2R 5370

2026.12.09

29,30

7

2R 5373

2026.12.10

07,09,11,12,
36,37,39

8

2R 5449

2026.12.13

33

9

2R 5450

2026.12.13

33

10

2R 5568

2027.02.18

03

11

2R 5592

2027.03.05

29

12

2R 5597

2027.03.10

16,25

13

2R 5604

2027.02.17

39

14

2R 5633

2027.04.23

33

15

2R 5636

2027.03.26

33

16

2R 5640

2027.01.22

30

17

2R 5649

2026.08.06

18

2R 5719

2027.02.25

01,06,07,08,
09,17,19,20
12

19

2R 5853

2026.12.13

33

20

2R 5915

2027.01.28

18,20,24,
25,26

21

2R 5952

2027.06.05

22

2R 6008

23

5

9/1997

2/1998

MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii

9/1997

2/1998

FORD MOTOR COMPANY,
a Delaware Corporation, US
One American Road, Dearborn, Michigan 48126,
Statele Unite ale Americii
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova

9/1997

2/1998

9/1997

3/1998

CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading as KAO
CORPORATION, JP
14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome Chuo-ku,
Tokyo 103, Japonia

9/1997

3/1998

11/1997

5/1998

LACTALIS-ALBA S.R.L., companie,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Industrială nr. 10,
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova

6/1997

5/1998

The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
BRITISH AIRWAYS Plc, a company incorporated
according to the laws of England and Wales, GB
Waterside (HB A3), PO Box 365, Harmondsworth,
West Drayton UB7 0GB, Regatul Unit

11/1997

5/1998

12/1997

5/1998

VINURI DE COMRAT S.A., MD
Str. Vinzavodscaia nr. 1,
MD-3800, Comrat, Republica Moldova
VINALAX EI S.R.L., MD
Str. Vinzavodscaia nr. 1,
MD-3800, Comrat, Republica Moldova

1/1998

6/1998

12/1997

6/1998

ORION CORPORATION, KR
13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul,
Republica Coreea
Knauf Gips KG, DE
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen/Ufr., Germania
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania

10/1997

6/1998

1/1998

7/1998

2/1998

7/1998

BABII Sergiu, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 30, ap. 9,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova

9/1997

9/1998

Artizana S.A., MD
Str. Academiei nr. 13/1,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

10/1997

11/1998

05

NSE Products, Inc., US
75 West Center Street Provo, Utah, 84601, Statele
Unite ale Americii

3/1998

11/1998

2027.01.21

32,33

DUCATES GRUP S.R.L., societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti,
Republica Moldova

7/1998

12/1998

2R 6060

2027.01.27

30

Perfetti Van Melle SpA, IT
Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), Italia

8/1998

1/1999

24

R 14068

2025.05.19

32,33,35

5/2006

10/2006

25

R 15547

2026.06.28

33

BURUIANA Iurie, MD
Str. George Călinescu nr. 17,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
STRATAN Constantin, MD
Str. Nicolae Costin nr. 61, bloc 3, ap. 114,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

6/2007

11/2007

107

MD - BOPI 3/2017

108

TRADEMARKS

1

2

3

4

6

7

26

R 16013

2026.12.01

21,32,33,35

EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

5

9/2007

2/2008

27

R 16265

2026.12.06

09,11,16,35,
36,37,38,
41,42

Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE
SE-164 83 Stockholm, Suedia

11/2007

4/2008

28

R 16274

2026.12.06

09,11,16,35,
36,37,38,
41,42

Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE
SE-164 83 Stockholm, Suedia

11/2007

4/2008

29

R 16336

2026.11.21

29,35

12/2007

5/2008

30

R 16339

2026.12.12

35

AUGUR PERLA S.A., MD
Str. A. Şciusev nr. 111,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Motorola Trademark Holdings, LLC, US
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago, IL 60654, Statele Unite ale Americii

12/2007

5/2008

31

R 16362

2027.01.12

35,36,37,
41,43

12/2007

5/2008

32

R 16365

2027.01.16

05,16,29,30,
32,33

12/2007

5/2008

33

R 16388

2027.01.25

03

Procapital Grup S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 44/1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Obshchestvo s ogranicennoy otvetstvennostyu
"Lebedyansky", RU
ul. Matrosova, d. 7, g. Lebedyan, Lipetskaya obl.,
399610, Federaţia Rusă
Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii

12/2007

5/2008

34

R 16400

2027.02.01

12,37

Great Wall Motor Company Limited, CN
2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei
071000, China

12/2007

5/2008

35

R 16417

2027.03.20

35,37,39

12/2007

5/2008

36

R 16429

2027.01.26

07,12,35,
37,39

Rockwool International A/S, DK
Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene,
Danemarca
GBS S.R.L., MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 6, bloc 4, ap. 21,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

1/2008

6/2008

37

R 16433

2027.02.01

32

COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO
Şos. Bucureşti-Ploieşti Bucharest Business Park,
Imobilul A1 nr. 1A, et. 2, sect. 1, cod poştal 013681, Bucureşti, România

1/2008

6/2008

38

R 16439

2027.02.16

34

1/2008

6/2008

39

R 16449

2027.02.26

29,30,31

ŢURCAN Rodica, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ANGHILEANU Maria, MD
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
BROOKSBURNETT INVESTMENTS LTD, CY
Sofias Tsirou 9, Toulla Court 3, 2nd Floor,
Flat/Office 22, 3021, LIMASSOL, Cipru

1/2008

6/2008

40

R 16469

2027.03.20

37

CINCI MEŞTERI S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc 3b, of. 606,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

1/2008

6/2008

41

R 16497

2027.05.30

33

12/2007

6/2008

42

R 16518

2026.12.06

12

DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova
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

1/2008

6/2008

43

R 16521

2026.12.12

35

Motorola Trademark Holdings, LLC, US
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago, IL 60654, Statele Unite ale Americii

1/2008

6/2008

MĂRCI
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1

2

3

4

44

R 16552

2027.02.02

30,32

45

R 16597

2027.04.13

16,35,38,
41,42

46

R 16611

2027.01.25

03

47

R 16613

2027.02.02

39

48

R 16665

2027.04.12

18,35

49

R 16709

2027.02.16

09,16,18,25,
28,38,41

50

R 16738

2027.02.22

30,32

51

R 16756

2027.04.25

05

52

R 16849

2027.03.21

05

53

R 16861

2027.02.06

09,16,18,25,
28,38,41

54

R 16864

2027.04.04

11,35

55

R 17061

2026.10.26

29,30

56

R 17064

2026.10.06

03,29,31

57

R 17314

2027.01.19

19

58

R 17382

2027.03.30

30

59

R 17434

2027.02.01

32

60

R 17436

2027.02.23

30,32

6

7

THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,
Statele Unite ale Americii
BUX Mihail, MD
Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 15,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

5

1/2008

6/2008

3/2008

8/2008

Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
STURZA Victor, MD
Bd. Moscova nr. 1, bloc 1, ap. 37,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

2/2008

7/2008

2/2008

7/2008

DICTON-AS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Grenoble nr. 165/1, ap. 69,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
Viacom International Inc., a corporation
incorporated pursuant to the laws of the State
of Delaware, US
1515 Broadway, New York, New York, 10036,
Statele Unite ale Americii
THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,
Statele Unite ale Americii
VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lenin nr. 9,
MD-3805, Comrat, Republica Moldova

2/2008

7/2008

3/2008

8/2008

3/2008

8/2008

3/2008

8/2008

FLUMED-FARM S.R.L., MD
Str. Cetatea Albă nr. 176,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

4/2008

9/2008

Viacom International Inc., a corporation
incorporated pursuant to the laws of the State
of Delaware, US
1515 Broadway New York, New York, 10036,
Statele Unite ale Americii
BONCOM S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Podgorenilor nr. 41/1,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

2/2008

9/2008

2/2008

9/2008

MERAJI Nicolai, MD
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112,
Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova

5/2008

10/2008

NOW Health Group, Inc., US
244 Knollwood Drive, Suite 300, Bloomingdale, IL
60108, Statele Unite ale Americii
EDIFICIACON S.R.L., MD
Str. Nicolae Costin nr. 59, ap. 111,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

5/2008

10/2008

7/2008

12/2008

Cadbury UK Limited, GB
PO Box 12, Bournville Lane, Bournville,
Birmingham, B30 2LU, Regatul Unit
COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO
Şos. Bucureşti – Ploieşti Bucharest Business Park,
Imobilul A1 nr. 1A, et. 2, sect. 1, cod poştal –
013681, Bucureşti, România
COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO
Şos. Bucureşti – Ploieşti Bucharest Business Park,
Imobilul A1 nr. 1A, et. 2, sect. 1, cod poştal –
013681, Bucureşti, România

2/2008

1/2009

8/2008

1/2009

8/2008

1/2009
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TRADEMARKS

1

2

3

4

5

6

7

61

R 17437

2027.02.23

30,32

8/2008

1/2009

62

R 17438

2027.02.23

30,32

8/2008

1/2009

63

R 17609

2027.01.26

29

COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO
Şos. Bucureşti - Ploieşti Bucharest Business Park,
Imobilul A1 nr. 1A, et. 2, sect. 1,
cod poştal - 013681, Bucureşti, România
COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L., RO
Şos. Bucureşti - Ploieşti Bucharest Business Park,
Imobilul A1 nr. 1A, et. 2, sect. 1,
cod poştal - 013681, Bucureşti, România
FEEL GOOD S.R.L., MD
Str. Bacioii Noi nr. 14,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova

9/2008

2/2009

64

R 18261

2027.01.30

09

Cobra Electronics Corporation,
corporaţie din statul Delaware, US
6500 West Cortland, Chicago, Illinois 60707,
Statele Unite ale Americii

5/2008

7/2009

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

P

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

L

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the
AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party.
Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use
thereof. A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and
it may not form a subject matter of any real rights.
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it.
In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications,
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; GI, AO and TSG for which protection is sought
in the Republic of Moldova on the basis of international treaties, including bilateral agreements,
geographical indications, appellations of origin and traditional specialties guaranteed that have been
granted protection in the Republic of Moldova; requests for grant of the right to use a protected
appellation of origin or a protected geographical indication; data on grant of the right to use a protected
appellation of origin or a protected geographical indication; data on renewal of the right to use a
protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists of Geographical
Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on the bases of
the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union on the
Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs.
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi
tradiţionale garantate pentru care este solicitată
protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /
Geographical indications, appellations of origin,
traditional specialties guaranteed for which
protection is sought in the Republic of Moldova

Î

n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri
de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.
În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.

I

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an
appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with
AGEPI.
Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no.
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee.
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicită protecţie
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la
Lisabona
privind protecţia denumirilor de origine a produselor
şi înregistrarea lor internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul și data înregistrării internaţionale,
ţara de origine a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI),
denumirea de origine a produsului și transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul,
traducerea acesteia în limbile franceză, engleză și rusă în redacția Biroului Internațional
al OMPI și traducerea în română, denumirea produsului
Nr.
crt.

Nr. și data
înregistrării

Codul
ţării

Denumirea de origine

1

AO 1061
2016.11.10

SK

Slovenský opál

Transliterarea/traducerea

Opale slovaque / Slovakian opal /
Словацкий опал / Opal Slovac

Produsul

Pietre
prețioase

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

Nr. şi data
de depozit

Nr. şi data
înregistrării

IGP/DOP

1

IG-007

IG-7

IGP
Zăbriceni

2016.07.08

2017.02.28
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Clasa/produsul

Solicitant, cod ST.3 OMPI

30 - plante, fructe BIOCAMARA S.R.L., MD
uscate şi amestecuri MD-4646, Zăbriceni, Edineţ,
din ele pentru infuzii.
Republica Moldova

Nr. BOPI
8/2016

DESIGN
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V
Design industrial / Industrial design

P

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

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial.
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.
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-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs.

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law.
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
Expected expiration date of the registration

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial
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 eliberării certificatului
Date of issuance 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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Numărul cererii divizionare
Number of the divisional application

(71)

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

(72)

Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
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 refused 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 conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international
numerical index (monthly, half-yearly)
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
claselor CIDMI (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID
classes (monthly, half-yearly)
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
List of renewed industrial designs
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga
List of industrial designs renewed under the Hague Agreement
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a
expirat (inclusiv termenul de graţie)
List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period)
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate
List of revalidated industrial design certificates
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BA1L Cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale /
Applications for registration of industrial
designs

O

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

A

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of
classes in accordance with the Locarno Classification.
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(22)
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(57)
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LOC (11) Cl. 09-03
f 2017 0002
2017.01.19
1
Culori revendicate: roz-închis, roz-deschis,
albastru, verde, violet, galben, roşu, alb,
negru

(71)

(72)
(74)
(54)

SEVEX-PRIM S.R.L., MD
Str. Socoleni nr. 11, ap. 35,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ARAMA Sergiu, MD
SÎSOEVA Valentina
Ambalaj pentru bastonaşe

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

1.1

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

(55)
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LOC (10) Cl. 23-01
f 2016 0061
2016.12.14
24
ROOFART S.R.L., ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD

1.2

1.3

(74)
(54)

Str. Alba Iulia nr. 184/2, ap. (of.) 32,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
Iorga Iulian
Elemente ale sistemelor de scurgere a
apelor pluviale

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

1.1

1.2

1.3

121

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

1.4

2.1

2.2

122

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

2.3

2.4

2.5

123

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

3.1

3.2

3.3

124

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

3.4

3.5

4.1

125

MD - BOPI 3/2017

(21)

DESIGN

f 2016 0061

4.2

4.3

4.4

126

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

5.1

5.2

5.3

127

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

5.4

6.1

6.2

128

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

6.3

6.4

7.1

129

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

7.2

7.3

7.4

130

DESIGN

(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

8.1

8.2

8.3

131

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

8.4

9.1

9.2

132

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

9.3

9.4

10.1

133

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

10.2

10.3

10.4

134

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

11.1

11.2

11.3

135

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

11.4

12.1

12.2

136

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

12.3

12.4

13.1

137

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

13.2

13.3

13.4

138

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

14.1

14.2

14.3

139

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

14.4

15.1

15.2

140

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

15.3

15.4

16.1

141

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

16.2

16.3

16.4

142

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

17.1

17.2

17.3

143

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

17.4

18.1

18.2

144

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

18.3

18.4

19.1

145

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

19.2

19.3

19.4

146

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

20.1

20.2

20.3

147

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

20.4

21.1

21.2

148

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

21.3

21.4

22.1

149

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

22.2

22.3

22.4

150

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

23.1

23.2

23.3

151

MD - BOPI 3/2017
(21)

DESIGN

f 2016 0061

23.4

24.1

24.2

152

DESIGN
(21)

MD - BOPI 3/2017

f 2016 0061

24.3

24.4

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

LOC (10) Cl. 24-04
f 2016 0032
2016.06.22
1

(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(54) Absorbant

(55)

153

MD - BOPI 3/2017
(21)

154

f 2016 0032

DESIGN

DESIGN

MD - BOPI 3/2017

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

1

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
Nr.
Data
Valabilitate
Nr.
Data
certifica- înregistrării
de depozit de depozit
tului
1740
2017.02.16 2021.06.28 f 2016 0034 2016.06.28

(51)
Clase

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(43)
Nr. BOPI

06-01

8

ICAM S.A.,
ÎNTREPRINDERE
DE PRODUCŢIE
ŞI COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
DOCTOR - FARM,
S.R.L., MD
Str. Nicolae H.Costin
nr. 57, ap. 170,
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova
ASOCIAŢIA
OBŞTEASCĂ
CENTRUL NAŢIONAL
DE PREVENIRE
A ABUZULUI FAŢĂ
DE COPII, MD
Str. Ion Creangă nr. 1/2,
bir. 12, MD-2069,
Chişinău, Republica
Moldova
NICOLAESCU
Constantin, MD
Str. Valeriu Cupcea
nr. 40/1, MD-2009,
Chişinău, Republica
Moldova

9/2016

2

1741

2017.02.28 2021.06.28 f 2016 0035 2016.06.28

09-03

3

3

1742

2017.02.16 2021.07.15 f 2016 0039 2016.07.15

21-01

1

4

1743

2017.02.23 2021.08.04 f 2016 0044 2016.08.04

23-03

1

10/2016

9/2016

9/2016
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DESIGN

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în februarie 2017
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr.
BOPI

1

1727

06-01

f 2015 0102

2015.12.04

1

ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE
DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD

12/2016

2

1729

19-08

f 2016 0008

2016.02.15

1

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD

12/2016

3

1730

19-08

f 2016 0015

2016.03.29

1

RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL
STRĂIN, MD

12/2016

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.

1

(11)
Nr.
certificatului

3

(21)
Nr.
de depozit

4

(22)
Data
de depozit

5

(51)
Clase

6

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite
7

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

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

8

9

1

1017

2022.02.13

f 2007 0017

2007.02.13

09-01

2

THE COCA-COLA
COMPANY,
CORPORAŢIA STATULUI
DELAWARE, US
One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii

11/2007
7/2008

2

1025

2022.02.02

f 2007 0012

2007.02.02

09-01;
07-01

3

ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Stejarilor nr. 20,
MD-3500, Orhei,
Republica Moldova

12/2007
8/2008

3

1412

2022.02.28

f 2012 0019

2012.02.29

32-00

4

LÎSÎI Valeriu, MD
Str. N. Titulescu nr. 1,
bl. 2, ap. 19, MD-2002,
Chişinău, Republica
Moldova

5/2012
12/2012
3/2013

4

1413

2022.02.27

f 2012 0018

2012.02.27

09-03,
05

6

JOINT-STOCK
COMPANY
”EXPERIMENTAL
CONFECTIONERY
ASSOCIATION
”VOLOGDA”, RU
ul. Promyshlennaya, 12,
160012, Vologodskaya
oblast, g. Vologda,
Federaţia Rusă

5/2012
1/2013
4/2013

156

2

(18)
Data
expirării
reînnoirii

DESIGN
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1

2

3

4

5

6

7

5

1416

2022.03.01

f 2012 0021

2012.03.01

09-05;
19-08

1

CDM CRIST S.R.L., MD
Str-la Plaiului 2, nr. 14,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

8

6/2012
2/2013
5/2013

9

6

1421

2022.05.03

f 2012 0043

2012.05.03

09-05

1

CDM CRIST S.R.L., MD
Str-la Plaiului 2 nr. 14,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

8/2012
3/2013
6/2013

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(28)
Nr. de
desene
şi modele
industriale

(23)(30)
Prioritate
4

5

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

1

2

3

6

7

8

9

1

DM/087393

2015.08.26

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

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

3

2020.08.26

35/2016

2

DM/087839

2015.10.02

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

16-06

10

2020.10.02

26/2016

3

DM/089203

2016.02.01

10-02

4

2021.02.01

31/2016

4

DM/089414

2016.02.18

MONTRES
BREGUET S.A., CH
HARRY WINSTON
SA, CH

Rame pentru ochelari;
ochelari de soare /
Spectacle frames;
sunglasses / Montures de
lunettes; lunettes de soleil
Ceasuri / Watches / Montres
Cutie pentru ceas; cadrane /
Watch case; dials / Boîte de
montre; cadrans

10-07

3

2021.02.18

33/2016

5

DM/089416

2016.02.19

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2021.02.19

33/2016

6

DM/089418

2016.02.19

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGÈRE
SUISSE, CH
HARRY WINSTON
SA, CH

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

10-07

2

2021.02.19

33/2016

7

DM/089634

2016.03.01

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

Jante pentru cutii pentru
ceasuri; cutie pentru ceas;
cadran cu ace / Watch rims;
watch case; dial with hands /
Lunettes de montres; boîte
de montre; cadran avec
aiguilles

10-07

4

2021.03.01

35/2016
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DESIGN

1

2

3

4

6

7

8

9

8

DM/089695

2016.03.04

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

Cadrane / Dials / Cadrans

10-07

2

2021.03.04

36/2016

9

DM/089696

2016.03.04

HARRY WINSTON
SA, CH

Ceasuri broşă / Brooch
watches / Montres broches

10-02

2

2021.03.04

36/2016

10

DM/089704

2016.03.07

HARRY WINSTON
SA, CH

10-07

6

2021.03.07

36/2016

11

DM/089748

2016.02.29

10-02

1

2021.02.28

35/2016

12

DM/089795

2016.02.24

MONTRES
BREGUET S.A., CH
RADO UHREN AG
(RADO WATCH CO.
LTD) (MONTRES
RADO SA), CH

10-07

1

2021.02.24

34/2016

13

DM/089847

2016.03.10

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

Cadrane; cutii pentru ceas;
suport pentru ceas pentru
brăţară; suport pentru ceas
pentru pandantiv / Dials;
watch cases; watch holder
for bracelet; watch holder for
pendant / Cadrans; boîtes
de montres; support de
montre pour bracelet;
support de montre pour
pendentif
Ceas de mână / Wristwatch /
Montre-bracelet
Cadran pentru ceas cu ace
asociate / Watch dial with
related hands / Cadran de
montre avec aiguilles
associées
Ramă pentru ochelari /
Frame for spectacles /
Monture de lunettes

16-06

1

2021.03.10

37/2016

14

DM/089992

2016.03.11

Cadrane / Dials / Cadrans

10-07

4

2021.03.11

37/2016

15

DM/090166

2016.04.11

GLASHÜTTER
UHRENBETRIEBE
GMBH, DE
ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGÈRE
SUISSE, CH

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

6

2021.04.11

41/2016

16

DM/090449

2016.05.02

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGÈRE
SUISSE, CH

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

9

2021.05.02

44/2016

17

DM/091147

2016.06.10

STARBREEZE IP
LUX II S.À R.L., LU

Căşti pentru realitatea
virtuală / Virtual reality
headsets / Casques de
realite virtuéllé

14-03

2

2021.06.10

26/2016

18

DM/092198

2016.03.28

CEC COMUNICAÇŐES E
COMPUTADORES
SA, PT

Dispozitiv flotor de trasmisie
şi supraveghere a
rezervorului; poartă de
comunicare pentru
dispozitiv de supraveghere
a rezervorului / Float
monitor transmission device
for a tank; communication
gateway for a tank
monitoring apparatus /
Dispositif de transmission et
de surveillance à flotteur
pour une cuve; passerelle
de communication pour un
appareil de surveillance de
cuve

14-03

2

2021.03.28

39/2016

2015.09.28,
29/540,834,
US
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea claselor CIDMI
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale,
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial,
numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării,
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
(51)
Clase

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

1

2

(23)(30)
Prioritate
3

10-02

DM/087393

2015.08.26

10-02

DM/089203

2016.02.01

10-02

DM/089416

2016.02.19

10-02

DM/089696

2016.03.04

10-02

DM/089748

10-02

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

4

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

5

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale

6

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

7

8

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
MONTRES BREGUET
S.A., CH
ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE SUISSE,
CH
HARRY WINSTON SA,
CH

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceasuri / Watches /
Montres
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

3

2020.08.26 35/2016

4

2021.02.01 31/2016

1

2021.02.19 33/2016

Ceasuri broşă /
Brooch watches /
Montres broches

2

2021.03.04 36/2016

2016.02.29

MONTRES BREGUET
S.A., CH

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

1

2021.02.28 35/2016

DM/090166

2016.04.11

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE SUISSE,
CH

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

6

2021.04.11 41/2016

10-02

DM/090449

2016.05.02

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE SUISSE,
CH

Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

9

2021.05.02 44/2016

10-07

DM/089414

2016.02.18

HARRY WINSTON SA,
CH

3

2021.02.18 33/2016

10-07

DM/089418

2016.02.19

HARRY WINSTON SA,
CH

2

2021.02.19 33/2016

10-07

DM/089634

2016.03.01

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

Cutie pentru ceas;
cadrane / Watch case;
dials / Boîte de
montre; cadrans
Cadran; cutie pentru
ceas / Dial; watch
case / Cadran; boîte
de montre
Jante pentru cutii
pentru ceasuri; cutie
pentru ceas; cadran cu
ace / Watch rims;
watch case; dial with
hands / Lunettes de
montres; boîte de
montre; cadran avec
aiguilles

4

2021.03.01 35/2016

10-07

DM/089695

2016.03.04

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

Cadrane / Dials /
Cadrans

2

2021.03.04 36/2016
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1

2

3

4

5

6

10-07

DM/089704

2016.03.07

HARRY WINSTON SA,
CH

6

2021.03.07 36/2016

10-07

DM/089795

2016.02.24

RADO UHREN AG
(RADO WATCH CO.
LTD) (MONTRES
RADO SA), CH

Cadrane; cutii pentru
ceas; suport pentru
ceas pentru brăţară;
suport pentru ceas
pentru pandantiv /
Dials; watch cases;
watch holder for
bracelet; watch holder
for pendant / Cadrans;
boîtes de montres;
support de montre
pour bracelet; support
de montre pour
pendentif
Cadran pentru ceas cu
ace asociate / Watch
dial with related hands /
Cadran de montre
avec aiguilles
associées

1

2021.02.24 34/2016

10-07

DM/089992

2016.03.11

Cadrane / Dials /
Cadrans

4

2021.03.11 37/2016

14-03

DM/091147

2016.06.10

GLASHÜTTER
UHRENBETRIEBE
GMBH, DE
STARBREEZE IP LUX
II S.A R.L., LU

Căşti pentru realitatea
virtuală / Virtual reality
headsets / Casques
de realite virtuéllé

2

2021.06.10 26/2016

14-03

DM/092198

2016.03.28

CEC COMUNICAÇŐES E
COMPUTADORES SA,
PT

Dispozitiv flotor de
trasmisie şi
supraveghere a
rezervorului; poartă de
comunicare pentru
dispozitiv de
supraveghere a
rezervorului / Float
monitor transmission
device for a tank;
communication
gateway for a tank
monitoring apparatus /
Dispositif de
transmission et de
surveillance à flotteur
pour une cuve;
passerelle de
communication pour
un appareil de
surveillance de cuve
Rame pentru ochelari;
ochelari de soare /
Spectacle frames;
sunglasses / Montures
de lunettes; lunettes
de soleil

2

2021.03.28 39/2016

10

2020.10.02 26/2016

1

2021.03.10 37/2016

2015.09.28,
29/540,834,
US

16-06

DM/087839

2015.10.02

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

16-06

DM/089847

2016.03.10

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

160

Ramă pentru ochelari /
Frame for spectacles /
Monture de lunettes

7

8

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

(11)
Nr.
înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

1
1

2
DM/039125

2

DM/039134

3
4

DM/058689
DM/058771

5

DM/058776

6
7

DM/058854
DM/058885

8

DM/058887

9
10

DM/058936
DM/068554

11

DM/068563

12
13

DM/068573
DM/068608

14

DM/068610

15

DM/077535

16

DM/077599

17

DM/077618

18

DM/077619

19

DM/077651

20

DM/077676

3
CHRISTIAN DIOR COUTURE
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
BRUNI GLASS S.P.A, IT
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
MONTRES BREGUET S.A., CH
COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
FR
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SIEMENS SCHWEIZ AG, CH
BEAUTE PRESTIGE
INTERNATIONAL, FR
THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES SA)
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES LTD),
CH
BREITLING SA, CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES SA)
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES LTD),
CH
GLASHÜTTER UHRENBETRIEB
GMBH, DE
GLASHÜTTER UHRENBETRIEB
GMBH, DE
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA
LTD.), CH
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA
LTD.), CH
CERTINA AG (CERTINA SA)
(CERTINA LTD.), CH
ALFRED KÄRCHER GMBH & CO.
KG, DE

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
4
2

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

5
2022.02.10(4R)

6
12/1997

7
07/2017

1

2022.02.11(4R)

12/1997

07/2017

19
1

2022.01.24(3R)
2022.02.05(3R)

9/2002
10/2002

04/2017
06/2017

1

2022.02.05(3R)

10/2002

06/2017

1
1

2022.02.08(3R)
2022.02.11(3R)

10/2002
10/2002

06/2017
07/2017

2

2022.02.12(3R)

10/2002

07/2017

2
5

2022.01.31(3R)
2022.01.26(2R)

10/2002
7/2007

05/2017
04/2017

2

2022.02.08(2R)

7/2007

06/2017

3
3

2022.02.14(2R)
2022.01.31(2R)

1/2008
7/2007

07/2017
05/2017

2

2022.01.31(2R)

7/2007

05/2017

1

2022.01.20(1R)

2/2013

04/2017

3

2022.01.31(1R)

3/2013

05/2017

2

2022.02.02(1R)

9/2012

05/2017

3

2022.02.03(1R)

9/2012

06/2017

1

2022.02.07(1R)

10/2012

06/2017

2

2022.02.10(1R)

6/2013

07/2017
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1
21

2
DM/077678

22

DM/077713

23

DM/077729

24
25

DM/078270
DM/078374
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3
RADO UHREN AG (RADO WATCH
CO. LTD.)(MONTRES RADO SA),
CH
THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES SA)
(THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES LTD.),
CH
MONTRES JAQUET DROZ SA
(MONTRES JAQUET DROZ AG)
(MONTRES JAQUET DROZ LTD.),
CH
NEOPERL GMBH, DE
ARACARIA B.V., NL

DESIGN
4
1

5
2022.02.10(1R)

6
10/2012

7
07/2017

4

2022.02.14(1R)

10/2012

07/2017

17

2022.02.16(1R)

10/2012

07/2017

1
1

2022.05.07(1R)
2022.02.03(1R)

5/2013
3/2013

06/2017
06/2017
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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

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date modificate

037657

Nr. titlului
de
protecţie
-

1

Cerere de
înregistrare
a mărcii

11/2015

(730)
COMONTEL-GRUP S.R.L., MD

(730)
BUSINESS MARKET S.R.L., MD

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

038908

-

7/2016

(540)

(540)

(531)
CFE(5) 10.01.01; 10.01.10;
10.01.25; 26.15.03; 27.05.24.

(531)
CFE(5) 10.01.01; 10.01.10;
10.01.25; 26.15.03; 27.05.09.

(730)
AVENTISUB INC., US

(730)
AVENTISUB LLC., US

(730)
The Triad, Suite 200, 2200
Renaissance Boulevard, Gulph
Mills, Pennsylvania 19406,
Statele Unite ale Americii
(730)
Bel-Ray Company, Inc., US
111 Bowman Avenue,
Farmingdale, New Jersey
07727, Statele Unite ale Americii
(730)
Syngenta, European Regional
Centre, Priestley Road, Surrey
Research Park, Guildford,
Surrey GU2 7YH, Regatul Unit

(730)
One Henkel Way, Rocky Hill,
Connecticut 06067,
Statele Unite ale Americii

(730)
The American Road, City of
Dearborn, State of Michigan
48121, Statele Unite ale Americii
(730)
NOVUS Credit Services Inc.,
a corporation organized and
existing under the laws of the
State of Delaware, US
(730)
Str. Grenoble nr. 161 A,
MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
One American Road, Dearborn,
Michigan 48126,
Statele Unite ale Americii
(730)
Discover Financial Services, US

(730)
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc
1, ap. (of.) of.1F, MD-2075,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
600 North U.S. Highway 45,
Libertyville, IL 60048,
Statele Unite ale Americii
(730)
P.O. Box 16373, Beverly Hills,
California 90209,
Statele Unite ale Americii

(730)
222 W. Merchandise Mart Plaza,
Suite 1800, Chicago, IL 60654,
Statele Unite ale Americii
(730)
9346 Civic Center Drive, Suite
200, Beverly Hills, California
90210, Statele Unite ale Americii

3

Marcă

003109

2R 2986

4

Marcă

000105

2R 3734

5

Mărci

005848
005849

R 5294
R 5295

6

Mărci

005938
005939
005940

R 5339
R 5340
R 5341

8/1997
2/1998
9/2001
10/2006
1/2017

7

Mărci

005997
005998
005999

R 5373
R 5374
R 5375

9/1997
2/1998
12/2006

8

Marcă

006123

R 5480

10/1997
4/1998
4/2007

9

Marcă

019445

15568

10

Marcă

019508

15750

6/2007
11/2007
7/2008
6/2016
1/2017
8/2007
1/2008
8/2011

11

Mărci

020281
020280
020279

16284
16285
16286
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8/1995
2/1996
3/2004
6/2005
12/2014
1/2017
9/1995
6/1996
8/2004
12/2004
5/2013
7/1997
1/1998
7/2006

11/2007
4/2008
1/2017

(730)
Bel-Ray Company, LLC, US
P.O. Box 526, Farmingdale,
New Jersey 07727,
Statele Unite ale Americii
(730)
Syngenta, Jealott's Hill
International Research Centre,
Bracknell, Berkshire RG42 6EY,
Regatul Unit
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1

2

3

4

5

6

7

(730)
HIMALAYA GLOBAL
HOLDINGS LTD., AE
Dubai International Financial
Centre (DIFC), Gate Village 4,
Level 5, P.O. Box 506807,
Dubai, Emiratele Arabe Unite
(730)
226, Shinmunro-1ka, Jongno-gu,
Seoul, Republica Coreea

(730)
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
LTD., KY
106 Elizabethan Square, PO Box
1162, Grand Cayman, KY 1-1102,
Insulele Caimane

12

Marcă

019897

17302

7/2008
12/2008
1/2017

13

Marcă

020719

18713

4/2009
9/2009

14

Marcă

028554

22343

4/2011
3/2012
1/2017

(730)
AVENTIS HOLDINGS INC., US

(730)
AVENTISUB INC., US

15

Mărci

029425

22668

9/2011
6/2012

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

(730)
DAAC-ECO-PLANT S.R.L., MD

032399

24739

3/2013
1/2014

026467
026468
036698

25698
25699
27864

3/2010
8/2014
4/2015
3/2016

(730)
COMONTEL-GRUP S.R.L., MD

(730)
BUSINESS MARKET S.R.L., MD

16

Marcă

(730)
140 2, Gye dong, Jongno-gu,
Seoul, Republica Coreea

Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, date referitoare la 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

11/2009
6/2012
9/2013
9/2015

(730)
"ELERONTEH" S.R.L., MD
Piaţa Dimitrie Cantemir, 1,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

23241

8/2011
12/2012
12/2015

(730)
FARM MEAT
PROCESSING S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

036773
2015.03.27

28272

012912
2003.05.07

R 10697

4/2015
12/2015
1/2016
7/2016
11/2003
6/2004
10/2006
6/2013
8/2013
6/2015

032196
2012.11.28

25348

OPI

Nr. şi data
depozitului

1

Marcă

025752
2009.08.19

2

Mărci

029117
2011.04.21

3

Mărci

Nr. titlului
de
protecţie
22619

(730)
FIRMA ANESTO-TUR
S.R.L., MD
Str. A. Puşkin nr. 43, ap. 16,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

Date
despre cesionar

Nr. şi data
înregistrării
contractului
2752
2017.02.02

(730)
TEHNO-TREND S.R.L.,
MD
Piaţa Dimitrie Cantemir, 1,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
2753
(730)
TENROX INTERNATIONAL 2017.02.03
CORP., PA
Ricardo Arias Street, Torre
Advanced Building of the
City of Panama, Panama

(730)
YMK ADVISORS S.R.L.,
MD
Str. Lenin nr. 2, bloc a,
MD-6101, Ceadîr-Lunga,
UTA Găgăuzia,
Republica Moldova

2754
2017.02.06

5/2013
5/2014
6/2015
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1
4

2
Marcă

3
027463
2010.07.16

4
21419

5
10/2010
7/2011

6
(730)
IDEEA LEASING S.R.L.,
întreprindere mixtă, în
lichidare, MD
Str. A. Bernardazzi nr. 59,
ap. 3, MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

7
(730)
IDEEA CREDIT S.R.L.,
organizaţie de
microfinanţare, MD
Str. Al. Bernardazzi nr. 59,
ap. (of. 3), MD-2009,
Chişinău, Republica
Moldova

8
2755
2017.02.07

5

Mărci

031366
2012.07.03

24293

10/2012
9/2013

(730)
Kusum Pharm LLC, UA

2756
2017.02.07

031368
2012.07.03

24294

031401
03.07.2012

24297

(730)
YUV PHARM S.R.L.,
întreprindere cu capital
străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt nr. 196/2, of. 11,
MD-2039, Chişinău,
Republica Moldova

031408
2012.07.03

24298

031412
2012.07.03

24299

031402
2012.07.03

24305

031410
2012.07.03

24306

031413
2012.07.03

24307

031414
2012.07.03

24308

031404
2012.07.03

24387

031407
2012.07.03

24388

031416
2012.07.03

24389

031371
2012.07.03

24516

1/2013
11/2013

031363
2012.07.03

24572

1/2013
12/2013

031365
2012.07.03

24573

031367
2012.07.03

24574

031403
2012.07.03

24579

031417
2012.07.03

24580

031406
2012.07.03

24899
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10/2012
2/2014

54, Skriabina str.,
Sumy, 40020, Ucraina
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6

7

8

9

Mărci

Marcă

Marcă

Marcă

031418
2012.07.03

24984

10/2012
3/2014

031364
2012.07.03

25670

10/2012
8/2014

031411
2012.07.03

26054

1/2013
11/2014

031405
2012.07.03

27009

1/2013
1/2015
7/2015

031415
2012.07.03

27010

000105
1993.07.06

2R 3734

9/1995
6/1996
5/2004
8/2004
12/2004
5/2013

(730)
Henkel Corporation,
corporaţie organizată
şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
One Henkel Way, Rocky
Hill, Connecticut 06067,
Statele Unite ale Americii

(730)
Henkel IP & Holding
GmbH, DE

(730)
BIOVETPROTECT-GRUP
S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 148,
MD-7106, Otaci, Republica
Moldova

(730)
MOROZ Stanislav, MD

12/2006
5/2007
4/2015
4/2016

(730)
LUCA Ion, MD

(730)
Şcoala Profesională,
or. Nisporeni, MD
Str. Suveranităţii nr. 12,
MD-6401, or. Nisporeni,
Republica Moldova

2762
2017.02.17

11/2008
12/2009

(730)
BUNGE S.A., CH
13 route de Florissant,
1206 GENEVA, Elveţia

(730)
Oleina SA, CH
13 route de Florissant,
1206 GENEVA, Elveţia

2763
2017.02.17

000107
1993.07.06

2R 3736

9/1995
6/1996
5/2004
8/2004
12/2004
5/2013

021249
2007.05.25

17189

6/2008
11/2008

018473
2006.01.16

023353
2008.04.18

R 14797

18906

Str. Dacia nr. 12, ap. 52,
Cricova, Chişinău,
MD-2084, Republica
Moldova

2758
2017.02.09

Henkelstrasse 67, 40589
Dusseldorf, Germania

2761
2017.02.16

Str. M. Sadoveanu nr. 16,
ap. 53, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
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Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul titlului de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat,
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

1

2

OPI

Nr. şi
data
depozitului

Mărci

018898
2006.03.03

Marcă

Nr.
titlului
de
protecţie
R 15483

Nr.
BOPI

Licenţiar

Licenţiat

6/2007
11/2007
6/2016

(730)
Vidcrîte acţionerne
tovarîstvo "Monomah",
UA
Vul. Comunalina,
s.m.t. Velîca Dîmerca,
Brovarsichii r-n, Kîivsica
obl., 07442, Ucraina

(791)
ANDI TOPIMOBIL
S.R.L., MD

018897
2006.03.03

R 16174

11/2007
4/2008
6/2016

019447
2006.06.13

R 15569

6/2007
11/2007
7/2016

(730)
CRUCERESCU Tudor,
MD
Str. Matei Basarab
nr. 5, bloc 4, ap. 88,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova

Informaţii privind
contractul
de licenţă

Nr. şi data
înregistrării
contractului

1. Licenţă exclu2757
sivă.
2017.02.09
2. Termenul de
acţiune al contractului de la
Str. Pădurii nr. 19,
MD-2002, Chişinău, 25.10.2016 până
Republica Moldova la 25.10.2026, cu
condiţia reînnoirii
termenului de
valabilitate a
mărcii.
3. Teritoriul de
acţiune al contractului - Republica Moldova.
(791)
2760
1. Licenţă exclusivă.
SAN-SHENG
2017.02.16
S.R.L., societate
2. Termenul de
comercială, MD
acţiune al conStr. Miron Costin
tractului de la
nr. 13/5, MD-2068, 02.01.2017 până
Chişinău, Republica la 02.01.2027,
Moldova
cu condiţia reînnoirii termenului
de valabilitate al
mărcii.
3. Teritoriul de
acţiune al contractului - Republica
Moldova.

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet
de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
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Nr.
crt.

Cod ST.3 OMPI

1

LU

(21)
Nr. depozit
a 2014 0064

(22)
Data depozit
2012.11.29

(41)
Nr. BOPI
5/2015

Art.
art. 51(2)
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FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie 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-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Cod
ST.3 OMPI
FR
MD
MD
MD
MD

(21)
Nr. depozit
a 2015 0076
a 2016 0028
a 2015 0022
a 2016 0031
a 2015 0129

(22)
Data depozit
2014.01.20
2016.03.21
2015.03.04
2016.03.22
2016.01.12

(41)
Nr. BOPI
11/2015
10/2016
3/2016

Art.
art. 10
art. 10
art. 11
art. 8
art. 11

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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD

(11) Nr.
brevet
3252

(21) Nr.
depozit
a 2006 0208

(22) Data
depozit
2006.08.08

Data încetării
valabilităţii
2016.08.08

4189

a 2011 0075

2011.07.15

2016.07.15
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MM4A Lista brevetelor de invenţie
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008,
pentru care termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
ŞCHILIOV Vladimir, MD
CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD
ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL
TEHNIC AGRICOL, "MECAGRO", MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
ANGHELICI Gheorghe, MD;
CRUDU Oleg, MD;
MAMMADOVA Ulviyya, AZ;
PAVLIUC Galina, MD
ANGHELICI Gheorghe, MD;
CRUDU Oleg, MD;
MAMMADOVA Ulviyya, AZ;
PAVLIUC Galina, MD

(11)
Nr. brevet
2649
3446

(21)
Nr. depozit
a 2003 0215
a 2006 0233

(22)
Data depozit
2003.09.04
2006.09.21

Data încetării
valabilităţii

3550

a 2006 0229

2006.09.19

2015.09.19

3910

a 2008 0248

2008.09.30

2015.09.30

4108

a 2010 0105

2010.09.27

2015.09.27

4109

a 2010 0106

2010.09.27

2015.09.27

4148

a 2010 0107

2010.09.27

2015.09.27

4153

a 2010 0108

2010.09.28

2015.09.28

4316

a 2013 0063

2013.09.12

2015.09.12

4317

a 2013 0064

2013.09.12

2015.09.12

2015.09.04
2015.09.21

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-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.

Cod ST.3 OMPI

1
2

MD
MD

170

(21)
Nr. depozit
s 2015 0066
s 2016 0034

(22)
Data depozit
2015.05.15
2016.03.10

(41)
Nr. BOPI
-

Art.
art. 51(6)
art. 56
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FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie
de scurtă durată respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
de brevet de invenţie, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.
1
2
3
4

Cod ST.3 OMPI
MD
MD
MD
MD

(21)
Nr. depozit
s 2016 0018
s 2016 0025
s 2016 0074
s 2016 0090

(22)
Data depozit
2016.02.12
2016.02.22
2016.06.06
2016.07.11

(41)
Nr. BOPI
-

Art.
art. 11
art. 8
art. 11
art. 11

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

2

3

4

5
6

7

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ AL MINISTERULUI
SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII
MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
"NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
ANTONOV Mihail, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
"NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD

(11) Nr.
brevet
3
34

(21) Nr.
depozit
4
s 2008 0037

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

5
2008.05.20

6
2015.05.20

266

s 2010 0078

2010.04.26

2015.04.26

406

s 2011 0081

2011.04.15

2016.04.15

414

s 2011 0094

2011.05.23

2016.05.23

435
438

s 2011 0129
s 2011 0095

2011.07.11
2011.05.23

2016.07.11
2016.05.23

449

s 2011 0098

2011.06.01

2016.06.01
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1
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24
25
26

172

2
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
"NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
LACUSTA Victor, MD;
CORCEA Galina, MD;
MORARU Agafia, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
"D. Ghiţu" al AŞM, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
"D. Ghiţu" al AŞM, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
"D. Ghiţu" al AŞM, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
"D. Ghiţu" al AŞM, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
"NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
"D. Ghiţu" al AŞM, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE PEDOLOGIE,
AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE
A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE
HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII
ALIMENTARE, MD

3
452

4
s 2011 0086

5
2011.04.20

6
2016.04.20

457

s 2011 0080

2011.04.15

2016.04.15

461

s 2011 0099

2011.06.03

2016.06.03

462

s 2011 0123

2011.06.30

2016.06.30

464

s 2011 0104

2011.06.07

2016.06.07

466

s 2011 0109

2011.06.17

2016.06.17

471

s 2011 0093

2011.05.17

2016.05.17

472

s 2011 0110

2011.06.17

2016.06.17

474

s 2011 0111

2011.06.17

2016.06.17

475

s 2011 0180

2011.06.01

2016.06.01

476

s 2011 0190

2011.06.01

2016.06.01

477

s 2011 0191

2011.06.01

2016.06.01

482

s 2011 0120

2011.06.29

2016.06.29

483

s 2011 0100

2011.06.03

2016.06.03

487

s 2011 0130

2011.07.14

2016.07.14

488

s 2011 0112

2011.06.17

2016.06.17

489

s 2011 0106

2011.06.09

2016.06.09

490

s 2011 0126

2011.07.05

2016.07.05

491

s 2011 0107

2011.06.10

2016.06.10
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1
27

28
29

30

31

32

33

34
35
36
37
38

39

40

41
42
43
44

2
UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
"NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
"NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE CHIMIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE
HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII
ALIMENTARE, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
"D. Ghiţu", MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
FROLOV Iurii, MD
CHIŞCA Adrian, MD
S.A. R.I.F., MD
LUNGU Petru, MD
JUCOVSCHI Constantin, MD;
DAVID Lilia, MD;
GROSU Aurel, MD
RAILEAN Silvia, MD;
RAILEAN Gheorghe, MD;
POŞTARU Cristina, MD;
RAILEAN Anastasia, MD
SOFRONI Dumitru, MD;
SAMEŢ Nina, MD;
GUŢU Lilian, MD;
ROŞCA Sergiu, MD;
CIOBANU Veronica, MD;
BALAN Roman, MD;
STRATAN Valentina, MD;
CASIAN Neonila, MD;
ANCUŢA Eugen, RO;
RUDIC Valeriu, MD;
GULEA Aurelian, MD
CHIABURU Simona, MD
ANGHELICI Gheorghe, MD
ANGHELICI Gheorghe, MD
ARABADJI Vasilii, MD

3
493

4
s 2011 0121

5
2011.06.29

6
2016.06.29

494

s 2011 0087

2011.04.20

2016.04.20

501

s 2011 0122

2011.06.30

2016.06.30

503

s 2011 0135

2011.07.29

2016.07.29

527

s 2011 0181

2011.06.10

2016.06.10

532

s 2011 0127

2011.07.05

2016.07.05

533

s 2011 0091

2011.05.16

2016.05.16

632
726
738
838
840

s 2012 0070
s 2013 0132
s 2013 0001
s 2014 0050
s 2014 0067

2012.05.04
2013.07.23
2011.04.11
2014.04.14
2014.05.15

2016.05.04
2016.07.23
2016.04.11
2016.04.14
2016.05.15

852

s 2014 0061

2014.05.08

2016.05.08

854

s 2014 0049

2014.04.14

2016.04.14

871
880
881
882

s 2014 0054
s 2014 0074
s 2014 0075
s 2014 0092

2014.04.18
2014.05.21
2014.05.21
2014.06.18

2016.04.18
2016.05.21
2016.05.21
2016.06.18
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 59 din Legea nr. 39-XVI/2008
(cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii de acordare
a brevetului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(11)
Nr. brevet

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

1

INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL
DE CERCETĂRI PENTRU
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA",
MD
SOCIETATEA COMERCIALĂ,
KONTRASTWEGE , RO

89

v 2006 0004

135

v 2012 0028

2

2005.12.28

(45)
Data
publicării
hotărârii
de acordare
2011.07.31

Data
încetării
valabilităţii

2016.07.31

2012.04.25

2013.07.31

2016.07.31

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
2

(210)
Nr. de depozit
037028
039686

(220)
Data de depozit
2015.05.13
2016.10.31

Data retragerii
2017.02.24
2017.02.09

Motivele
de retragere
Art. 44 (4) a
Art. 44 (1)

(441)
Nr. BOPI
6/2015
12/2016

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
1
2

(210)
Nr.
de depozit
2
036972
037708

(220)
Data
de depozit
3
2015.05.06
2015.10.09

3

037753

2015.10.19

174

(540)
Denumirea mărcii
4
HONDRO PLUS
MAC MARE
WORLDWIDE DIGITAL
FINANCE

(730)
Solicitant,
cod ST.3 OMPI
5
URSU Elena, MD
FEREX-GB S.R.L.,
societate comercială, MD
GRINSHPUN Emmanuil,
MD

Data expedierii
deciziei
de respingere

(441)
Nr. BOPI

6
2017.02.09
2017.02.03

7
8/2015
11/2015

2017.02.03

1/2016
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1
4
5
6

2
037833
037855
037912

3
2015.11.02
2015.11.04
2015.11.06

7
8
9

037958
037959
037986

2015.11.19
2015.11.19
2015.12.03

4
FARMACIA TA
IT'S A COOLER BAG
SORELUX ULEI DE
FLOAREA SOARELUI
ITALATTE
LATTARELLA
OMEPRAZID

10

038016

2015.12.08

MIX AROMA

11

038018

2015.12.08

MIX FRESH

12

038042

2015.12.15

MORPHINE

13

038099

2015.12.15

14

038100

2015.12.15

15
16

038284
038300

2016.01.29
2016.02.02

STAR R XXL PEANUT
PUFULETE IMENS
GUST INTENS
STAR R XXL CHEESE
PUFULETE IMENS
GUST INTENS
INSTANTA
CUBE

17

038308

2016.02.04

18

038312

2016.02.04

19
20

038314
038352

2016.02.05
2016.02.10

21

038356

2016.02.17

22

038357

2016.02.17

23
24

038398
038534

2016.02.25
2016.03.16

25

038546

2016.03.17

26

038552

2016.03.18

27
28

038562
038592

2016.03.22
2016.03.24

29

038684

2016.04.01

30

038685

2016.04.01

31
32
33

038732
038775
038776

2016.04.11
2016.04.18
2016.04.18

R ROYAL DENTALIT
DENTAL CLINIC
GOLD TRAVEL
AGENŢIE DE TURISM
ECO PLANTERA
P PLATINUM SEVEN 7

5
CHIRTOACĂ Iurie, MD
Igloo Products Corp., US
TOPORIVSCHI Ghenadie,
MD
HARUZ-GRUP S.R.L., MD
HARUZ-GRUP S.R.L., MD
NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM
SIRKETI, reprezentanţa
companiei turceşti, MD
British American Tobacco
(Brands) Inc., US
British American Tobacco
(Brands) Inc., US
SERGHEEVICI Ecaterina,
MD
S.C. STAR FOODS E.M.
S.R.L., RO

6
2017.02.03
2017.02.03
2017.02.09

7
12/2015
1/2016
12/2015

2017.02.03
2017.02.03
2017.02.03

2/2016
2/2016
12/2015

2017.02.03

3/2016

2017.02.03

3/2016

2017.02.03

3/2016

2017.02.09

3/2016

S.C. STAR FOODS E.M.
S.R.L., RO

2017.02.09

3/2016

JARDAN Vladimir, MD
VICMOBILE S.R.L.,
întreprindere cu capital
străin, MD
CROITOR Victoria, MD

2017.02.03
2017.02.03

3/2016
3/2016

2017.02.03

3/2016

GOLD TRAVEL S.R.L., MD

2017.02.03

3/2016

2017.02.03
2017.02.17

3/2016
4/2016

2017.02.03

4/2016

2017.02.03

4/2016

2017.02.17
2017.02.03

3/2016
4/2016

2017.02.03

4/2016

2017.02.03

4/2016

2017.02.03
2017.02.28

4/2016
6/2016

2017.02.03

5/2016

2017.02.03

5/2016

2017.02.23
2017.02.09
2017.02.09

5/2016
5/2016
5/2016

ECOPLANTERA S.R.L., MD
Premium Tobacco FZ LLC,
AE
SUPER ZEBRA PETROM PETROM-MOLDOVA S.A.,
întreprindere cu capital
străin, MD
SUPER ZEBRA Z
PETROM-MOLDOVA S.A.,
PETROM PENTRU
întreprindere cu capital
SIGURANŢA COPILULUI străin, MD
TĂU
MAMUCA
CIBIZOV Denis, MD
MAISON D'OR PARIS
ORIENT ACCENT S.R.L.,
MD
AMOUR PARIS HOME
ORIENT ACCENT S.R.L.,
COLLECTION
MD
RED HORSE
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
BERGEN COOKIES
HARUZ GRUP S.R.L., MD
SPECIALIST
WD-40 Manufacturing
Company, US
BANNOE ETALON
Evyap Sabun Yag Gliserin
Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi, TR
BANNÎI ETALON
Evyap Sabun Yag Gliserin
ĂTALON
Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi, TR
CIN CIN
EVER-VIN S.R.L., MD
GAGAUZ.TV
AIIN-ACIIC S.R.L., MD
GAGAUZ.MD
AIIN-ACIIC S.R.L., MD
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor al căror
termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit
3
001502

(540)
Denumirea mărcii

1
1

(111)
Nr.
înregistrării
2
2R 376

4
SARATOGA

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2016.08.27

2

R 4517A

005706

Izvoraş

2016.08.14

3

R 5112A

005708

Floare

2016.08.14

4

R 5234

005728

Milky Way
SANDWICH

2016.08.23

5

R 5297

005882

DOGAN

2016.08.23

6

R 5598

005666

Comfort - Mate

2016.08.02

7

R 5599

005809

Marcă figurativă

2016.08.19

8

R 5814

005680

«EXPOBUSINESSCHIŞINĂU»

2016.08.08

9

R 5900

005668

Marcă figurativă

2016.08.02

10

R 6085

005716

Marcă
tridimensională

2016.08.19

11

15595

019820

RIZR

2016.08.03

12

15596

019821

KRZR

2016.08.03

13

15697

019813

cigoutlet.net

2016.08.08

14

15699

019815

ТАЙКИНЕРБ

2016.08.03

176

(730)
Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI
6
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
DOGAN GIDA SAN. VE TIC. A.S., TR
Ankara-Istanbul, Karayolu Beskopru, Kavras
Mevkii 8 Km, Adapazari, Turcia
Berol Corporation, corporaţie din Delaware, US
29 E. Stephenson St., Freeport, IL 61032,
Statele Unite ale Americii
Reuters Limited, GB
85 Fleet Street, London EC4P 4AJ,
Regatul Unit
Zona Antreprenoriatului Liber
EXPO-BUSINESS-CHIŞINĂU, MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
UZINA BIOCHIMICĂ DIN BĂLŢI S.A., MD
Str. Victoriei nr. 57,
MD-3123, Bălţi, Republica Moldova
BP p.l.c., GB
1 St. James's Square, London SW1Y 4PD,
Anglia, Regatul Unit
MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
1303 East Algonquin Road, Schaumburg,
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii
MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois
60196, Statele Unite ale Americii
ALANIUS PRO S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 7, of. 404,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Novartis AG, CH
4002 Basel, Elveţia
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1
15

2
15701

3
019819

4
MOTOKRZR

5
2016.08.03

16

15702

019823

MOTORIZR

2016.08.03

17

15705

019832

OCUVITE

2016.08.07

18

15706

019837

ФУРШЕТ

2016.08.10

19

15707

019839

MOTOFONE

2016.08.09

20

15708

019844

GINGA

2016.08.11

21

15712

019869

BARALGEZIC
БАРАЛГЕЛЗИК

2016.08.15

22

15716

019922

baby lock

2016.08.30

23

15805

019736

arhitectural studio
Didencul proiect

2016.08.03

24

15817

019807

COFFEEMANIA

2016.08.02

25

15818

019808

CASA ROMANO

2016.08.02

26

15820

019829

CRAZY HORSE
Lounge café

2016.08.04

27

15821

019834

Крошка

2016.08.07

28

15822

019852

Marcă figurativă

2016.08.10

29

15825

019860

2016.08.14

30

15826

019868

JEANS TOWN
JEANSовый
город-это ТВОЙ
город
NIMOSOL
НИМОСОЛ

31

15827

019870

LACTACID
ЛАКТАЧИД

2016.08.15

32

15828

019871

OMES
ОМЕС

2016.08.15

33

15829

019891

SOARE
PENTRU
FIECARE

2016.08.16

®

2016.08.15

6
MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
1303 East Algonquin Road, Schaumburg,
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii
MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois
60196, Statele Unite ale Americii
BAUSCH & LOMB INCORPORATED, US
One Bausch & Lomb Place, Rochester, New
York 14604-2701, Statele Unite ale Americii
STANCU Eugeniu, MD
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois
60196, Statele Unite ale Americii
Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD
Str. Ostafa nr. 7,
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova
Metatron, societate pe acţiuni, MD
Str. Tighina nr. 25,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Juki Co., Ltd., JP
11-11, 1-chome, Kudan-kita, Chiyoda-ku,
Tokio, Japonia
DIDENCUL Dumitru, MD
Str. Liviu Deleanu nr. 3, bloc 1, ap. 58,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
SCVORŢOV Igor, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 48, ap. 7-8,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
SCVORŢOV Igor, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 48, ap. 7-8,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
HARITONOV Oleg, MD
Str. Alba-Iulia nr. 184, ap. 133,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
International Business Company "Nutritek
International, Corp.", VG
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, Insulele
Virgine Britanice
Shenyang SBT Technology & Development
Co., Ltd., CN
No. 15 Xinghai Road, Economic Development
Zone, Shengyang, Liaoning, China
DMITRIC Igor, MD
Str. Ion Creangă nr. 62, ap. 71,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
METATRON S.A., MD
Str. Tighina nr. 25,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
METATRON S.A., MD
Str. Tighina nr. 25,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
METATRON S.A., MD
Str. Tighina nr. 25,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Maurt S.R.L., MD
Str. Voluntarilor nr. 15,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
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1
34

2
15831

3
019899

4
THE HEART OF
COMMERCE

5
2016.08.18

35

15833

019916

AUTO
HIT

2016.08.29

36

15906

019881

СВЯЗНОЙ
SVIAZNOI

2016.08.16

37

16060

019824

BISEPTOCIDRNP

2016.08.09

38

16075

019888

2016.08.16

39

16090

019876

ФАРТИТЬ БО
ХРУСТИТЬ
ДУША МОНАХА

2016.08.15

40

16093

019883

RUN PIXEL

2016.08.24

41

16094

019900

MASTERCARD
WORLDWIDE.
THE HEART OF
COMMERCE.

2016.08.18

42

16097

019907

FEMIZOL

2016.08.22

43

16098

019923

MEASURE MAP

2016.08.30

44

16201

019825

AMPIOX-RNP

2016.08.09

45

16226

019842

Office

46

16227

019846

CONFUCIUS

2016.08.29

47

16228

019847

Marcă figurativă

2016.08.29

48

16229

019873

DURAGRA
ДЮРАГРА

2016.08.15

49

16513

019919

MOLDOVIŢA

2016.08.30

50

16684

019853

Marcă figurativă

2016.08.10
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5

2016.08.16

6
MasterCard International Incorporated,
corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, Statele Unite ale Americii
ŞATOV Iuri, MD
Bd. Moscova nr. 12, ap. 92,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
COJOCARU Andrian, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
RNP Pharmaceuticals S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-4820, Dolinnoe, Criuleni,
Republica Moldova
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 VEVEY, ELVEŢIA
VOLCU Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
PROSLAV GRUP S.R.L., MD
Str. Alecu Russo nr. 13, bloc 2,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
MasterCard International Incorporated,
corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, Statele Unite ale Americii
Bayer Consumer Care AG, CH
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia
Google Inc., US
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, Statele Unite ale Americii
RNP Pharmaceuticals S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-4820, Dolinnoe, Criuleni,
Republica Moldova
OFFICE FIVE S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str-la Zamfir Arbore nr. 15, ap. 17,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING
CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF
THE MINISTRY OF EDUCATION P.R.C., CN
17th Floor, Fangyuan Mansion B56
Zhongguancun South St., Beijing 100044, P.R.
China
DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING
CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF
THE MINISTRY OF EDUCATION P.R.C., CN
17th Floor, Fangyuan Mansion B56
Zhongguancun South St., Beijing 100044, P.R.
China
METATRON S.A., MD
Str. Tighina nr. 25,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
MOLDOVIŢA, centru folcloric,
asociaţie obştească, MD
Str. Nicolae Dimo nr. 31, bloc 1, ap. 98,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Shenyang SBT Technology & Development
Co., Ltd., CN
No. 15 Xinghai Road, Economic Development
Zone, Shenyang, Liaoning, China

MD - BOPI 3/2017
1
51

2
16685

3
019854

4
Ruyan

5
2016.08.10

52

17086

019833

ASP

2016.08.07

53

17087

019840

BOMBA
CU VITAMINE

2016.08.10

54

17165

019836

GOOD

2016.08.08

55

17297

019835

GOOD

2016.08.08

56

17298

019859

АФИША

2016.08.29

57

17299

019867

GRIPNIL
ГРИПНИЛ

2016.08.15

58

17424

019862

SELIPO
СЕЛЬПО

2016.08.11

59

18260

019915

MOBIL 1 CENTER

2016.08.28

60

19201

019913

MOBIL
AUTOCARE

2016.08.28

6
Shenyang SBT Technology & Development
Co., Ltd., CN
No. 15 Xinghai Road, Economic Development
Zone, Shenyang, Liaoning, China
Fisher-Rosemount Systems, Inc.,
a Delaware corporation, US
Bldg. III, 12301 Research Boulevard,
Research Park Plaza, Austin, Texas 78759,
Statele Unite ale Americii
MOISEI Natalia, MD
Str. Igor Vieru nr. 8, bloc 1, ap. 48,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
AFIŞA TV S.R.L.,
revistă, publicaţie periodică, MD
Str. Grenoble nr. 161, bloc 3, ap. 7,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
Metatron S.A., MD
Str. Tighina nr. 25,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
GHERASIM Alexandru, MD
Str. Gh. Asachi nr. 26, ap. 4,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, Statele Unite ale Americii
Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, Statele Unite ale Americii

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în august 2017
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării
conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit
3
000647

(540)
Denumirea mărcii

1
1

(111)
Nr.
înregistrării
2
2R 105

2

2R 378

001500

3

2R 379

001499

4
5

R 5933
R 5934

006947
006948

MENTHOL CALIFORNIA
PLUS
PHILIP MORRIS
PM
INC
VENI VIDI VICI
SUPER LIGHTS
BRONCHICUM
БРОНКХИКУМ

4
SONY

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2017.08.15

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

2017.08.24

6
SONY KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Sony Corporation), JP
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH

2017.08.24

PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH

2017.08.05
2017.08.05

A. Nattermann & Cie GmbH, DE
A. Nattermann & Cie GmbH, DE
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1
6

2
R 5970

3
006926

4
SCHICK EXTRA II

5
2017.08.01

7

R 5971

006927

SCHICK SUPER II

2017.08.01

8

R 5972

006928

SCHICK SUPER II PLUS

2017.08.01

9
10

R 5977
R 5978

006971
006973

2017.08.08
2017.08.11

11

R 5979

006990

GKN
Sun
microsystems
THURAYA

12

R 5980

006997

RANGER

2017.08.19

13
14
15
16
17

R 5981
R 5993
R 5994
R 5995
R 6005

006999
006935
006936
006951
007011

OLYMPUS
Marcă figurativă
WINDOWS
MICROSOFT
ESPRIT DE CORP

2017.08.20
2017.08.04
2017.08.04
2017.08.07
2017.08.21

18
19
20

R 6006
R 6014
R 6024

007027
006946
006934

Marcă figurativă
MICROSOFT
neorama

2017.08.26
2017.08.05
2017.08.01

21
22

R 6039
R 6062

007034
006970

2017.08.29
2017.08.08

23
24
25
26
27
28
29

R 6063
R 6115
R 6118
R 6119
R 6121
R 6122
R 6130

007050
007146
007181
007182
007184
007185
006988

2017.08.01
2017.08.29
2017.08.18
2017.08.18
2017.08.18
2017.08.18
2017.08.13

The Procter & Gamble Company, US
UNILEVER N.V., NL
ALTICOR INC., US
ALTICOR INC., US
ALTICOR INC., US
ALTICOR INC., US
JCB CO., LTD., JP

30
31
32

R 6172
R 6189
R 6190

006939
007186
007188

CARTOON NETWORK
REVLON
MOISTURESTAY
COMPLETE
ICE BURGER
AMWAY
DOUBLE X
L.O.C.
SA8
JCB
JCB CARDS
LARA
ARTISTRY
AXN

Thuraya Telecommunications
Company, AE
FORD MOTOR COMPANY,
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
OLYMPUS CORPORATION, JP
Microsoft Corporation, US
Microsoft Corporation, US
Microsoft Corporation, US
ESPRIT INTERNATIONAL,
a California limited partnership, US
CASTROL LIMITED, GB
Microsoft Corporation, US
NEORAMA S.R.L.,
agenţie de publicitate, MD
The Cartoon Network, Inc., US
REVLON (SUISSE) S.A., CH

2017.08.05
2017.08.18
2017.08.26

33

R 6206

007007

NORMA

2017.08.19

34
35

R 6223
R 6257

007029
006954

SUS
Firma
SEMINŢE

2017.08.28
2017.08.12

36

R 6333

007021

ACVILA

2017.08.28

37

R 6492

007367

2017.08.22

38
39
40

R 6530
R 6691
R 7613

007180
007043
006955

41
42

R 7640
16544

007051
021639

43

16545

021750

Cris
mrs
NUTRILITE
STARBURST JUICERS
ZAREA
AUBE
DAWNING
ЗАРЯ
Marcă figurativă
ALBA
LACTONIA
ALLRENT

LARA S.R.L., bursă imobiliară, MD
ALTICOR INC., US
AXN Network, Inc.,
a New York corporation, US
NORMA S.R.L.,
firmă de producere, MD
SUS S.R.L., MD
SEMINŢE S.A., firmă pentru
producerea, achiziţionarea
şi realizarea seminţelor de culturi
legumicole, MD
ACVILA S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX S.R.L.,
filiala societăţii comerciale române, MD
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2017.08.14

6
Edgewell Personal Care Brands, LLC,
US
Edgewell Personal Care Brands, LLC,
US
Edgewell Personal Care Brands, LLC,
US
GKN Holdings plc, GB
Sun Microsystems, Inc., US

2017.08.18
2017.08.29
2017.08.08

ALTICOR INC., US
Wm. Wrigley Jr. Company, US
VINURI-IALOVENI S.A., MD

2017.08.28
2017.08.06

Rohm and Haas Company, US
LACTALIS-ALBA S.R.L., companie,
întreprindere cu capital străin, MD

2017.08.23

BELESCU Marcela, MD

MD - BOPI 3/2017
1
44
45
46
47
48

2
17046
17047
17048
17101
17102

3
021611
021610
021609
021707
021708

4
NORMOKID
HEPATOLAK
ORONORM
AFRM
A
MARIA
POPESCU
СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ

5
2017.08.01
2017.08.01
2017.08.01
2017.08.10
2017.08.10

6
Ilgar Ahmadov, AZ
Ilgar Ahmadov, AZ
Ilgar Ahmadov, AZ
POPESCU Maria, MD
POPESCU Maria, MD

49

17107

021648

2017.08.01
2017.08.02

021663

sir
KING SIZE
Marcă figurativă

VIOCRIS-IMPEX S.R.L.,
societate comercială, MD
Kaane American International
Tobacco Co. Ltd., AE

50

17108

021655

51

17110

2017.08.10

52

17112

021674

LEXUS RX350

2017.08.07

53
54
55

17113
17115
17116

021675
021685
021689

ŢĂRĂNCUŢA
PAPALINO
FLOXIMED

2017.08.14
2017.08.10
2017.08.10

56

17117

021690

CLODIFEN

2017.08.10

57

17118

021691

TOBRIMED

2017.08.10

58

17119

021692

VAMELAN

2017.08.10

59

17120

021693

POLIJEN

2017.08.10

60

17121

021694

EYECROL

2017.08.10

61

17122

021696

FLUZAMED

2017.08.10

62

17123

021698

COCARNIT

2017.08.10

63

17124

021699

NELADEX

2017.08.10

64

17125

021700

DORAMYCIN

2017.08.10

65

17126

021702

MERKACIN

2017.08.10

66

17127

021703

MECETAM

2017.08.10

67

17128

021704

NOZEYLIN

2017.08.10

68

17129

021709

BERTONI

2017.08.15

69

17130

021714

HELMADOL

2017.08.14

70
71

17131
17132

021717
021718

BRISSTAL
EXULETT

2017.08.13
2017.08.13

72
73

17133
17134

021720
021721

BEBIKO
Marcă tridimensională

2017.08.14
2017.08.14

74
75
76

17135
17136
17137

021726
021739
021754

2017.08.15
2017.08.17
2017.08.30

77

17139

021764

VIV-ARDO
ACE BERMUDA
BUS
CENTER
WINSTON SUPER
LIGHTS

2017.08.28

MOLDCARTON S.A.,
întreprindere mixtă, MD
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA
(also trading as Toyota Motor
Corporation), JP
AQUARELLE S.R.L., MD
DUMBRAVA Georgeta, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
HENDRIX BAIL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
SUROV Maxim, MD
PFIZER Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
EREMIA Vladislav, MD
"Moscow-Efes Brewery", Joint Stock
Company, RU
MARGINE Vladislav, MD
Chubb Limited, CH
Büge-Petricanca S.R.L.,
societate comercială, MD
JapanTobacco Inc., JP
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1
78

2
17141

3
021785

79
80
81

17210
17213
17215

021605
021622
021724

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

17223
17224
17225
17236
17238
17239
17240
17241
17242
17243
17244
17245

021602
021607
021608
021661
021761
021762
021763
021765
021766
021767
021768
021769

94

17246

021770

95
96
97
98
99

17247
17248
17249
17250
17252

021771
021772
021781
021782
021805

100

17253

021806

101

17254

021807

102

17255

021809

103

17257

021811

104

17258

021813

105

17259

021814

106
107
108

17260
17261
17262

021815
021816
021817

109

17263

021824

110
111
112

17264
17265
17341

113
114

4
Фрукmовое
облако
MARINORM
ALLFUN
Marcă figurativă

5
2017.08.30

6
TIAXIM GRUP S.R.L., MD

2017.08.01
2017.08.02
2017.08.14

2017.08.01
2017.08.01
2017.08.01
2017.08.14
2017.08.28
2017.08.28
2017.08.28
2017.08.28
2017.08.28
2017.08.28
2017.08.28
2017.08.28
2017.08.28

Japan Tobacco Inc., JP

2017.08.28
2017.08.28
2017.08.23
2017.08.28
2017.08.28

Japan Tobacco Inc., JP
Japan Tobacco Inc., JP
Bayer Consumer Care AG, CH
TRANGA Andrei, MD
Newman nutrients AG, CH

2017.08.28

Newman nutrients AG, CH

2017.08.28

Newman nutrients AG, CH

2017.08.28

Newman nutrients AG, CH

2017.08.28

Newman nutrients AG, CH

2017.08.28

Newman nutrients AG, CH

2017.08.28

Newman nutrients AG, CH

2017.08.28
2017.08.28
2017.08.28

Newman nutrients AG, CH
Newman nutrients AG, CH
Newman nutrients AG, CH

2017.08.29

Bayer Consumer Care AG, CH

021827
021828
021643

CALCIMAGS
HELMADOL
HELMIZOL
MOLDOVEANCA
CAMEL FILTERS
CAMEL LIGHTS
WINSTON LIGHTS
WINSTON ONE
CAMEL SUPER LIGHTS
MONTE CARLO FILTERS
MONTE CARLO LIGHTS
MONTE CARLO SUPER
LIGHTS
MONTE CARLO
ONE
MORE FILTERS
MORE LIGHTS
SAGMEL
AGREMTUR
ВИТАКЛИНЗ
VITACLEANS
ГЕПАФОР
GEPAFOR
РЕГЕПОЛ
REGEPOL
ПРОЗАМИН
PROZAMIN
АРТЕРИЛАН
ARTERILAN
VISIOMATRIX
ВИЗИОМАТРИКС
МОНИТОР
MONITOR
ЛАМБИГОН
ГЕЛЬМИДИН
ГЕРОКСАЛ
GEROXAL
ANDROZOL
АНДРОЗОЛ
ФАЗЕНДА
ZEYNO
ПЕЛИКАН

Ilgar Ahmadov, AZ
CUDREAVŢEV Pavel, MD
KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO (d.b.a. HITACHI, Ltd.),
JP
Ilgar Ahmadov, AZ
Ilgar Ahmadov, AZ
Ilgar Ahmadov, AZ
AQUARELLE S.R.L., MD
Japan Tobacco Inc., JP
Japan Tobacco Inc., JP
Japan Tobacco Inc., JP
Japan Tobacco Inc., JP
Japan Tobacco Inc., JP
Japan Tobacco Inc., JP
Japan Tobacco Inc., JP
Japan Tobacco Inc., JP

2017.08.30
2017.08.30
2017.08.01

17342
17343

021649
021658

ТЕЗИС
ACTUALI

2017.08.02
2017.08.21

115
116

17346
17347

021671
021686

AGROBLEN
LOXIDOL

2017.08.06
2017.08.10

117

17348

021687

SIMALGEL

2017.08.10

118

17352

021711

CANPOL BABIES

2017.08.15

BRF S.A., BR
BERNAVSCHI Andrei, MD
Viocris-Impex S.R.L.,
societate comercială, MD
TERLIŢA Alexei, MD
CRS-CAPITAL S.R.L.,
societate comercială, MD
Everris International B.V., NL
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
HENDRIX BAIL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
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1
119

2
17353

3
021712

4
SEVI BEBE

5
2017.08.15

120
121
122
123

17354
17355
17356
17357

021716
021722
021723
021725

GORODESTY
ИЛЬ ДЕ БОТЭ
ILE DE BEAUTE
HITACHI

2017.08.22
2017.08.14
2017.08.14
2017.08.14

124
125
126

17358
17359
17360

021746
021747
021748

2017.08.22
2017.08.22
2017.08.22

127
128
129

17361
17362
17423

021749
021751
021822

BORREGO
ЧИСТЮЛЯ
БАРС
BARS
Popasul dacilor
RENTAL
АПТЕЧКА ЗОЖ

130
131
132
133
134
135
136

17457
17459
17461
17462
17463
17464
17465

021640
021672
021680
021681
021682
021683
021731

137

17466

021732

138

17467

021734

139
140
141

17468
17469
17470

021753
021780
021790

142

17471

021797

143

17473

021801

144
145
146

17474
17475
17476

021802
021803
021804

147
148

17477
17478

149

2017.08.22
2017.08.23
2017.08.28

6
HENDRIX BAIL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
"Intel" S.R.L., RU
PIRESSA HOLDINGS LIMITED, CY
PIRESSA HOLDINGS LIMITED, CY
KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO (d.b.a. HITACHI, Ltd.),
JP
Kia Motors Corporation, KR
UNGUREAN Alexei, MD
UNGUREAN Alexei, MD

CARTE BLANCHE
UNA
W
W
W
CRAZY LOOP
NU E TIMPUL SĂ LUĂM
O GUSTĂRICĂ?
НЕ ПОРА ЛИ
ПОДКРЕПИТЬСЯ?
CASA MEA

2017.08.01
2017.08.08
2017.08.08
2017.08.08
2017.08.08
2017.08.09
2017.08.15

ARD
Health Life
on-line
Europay
ЖЕМЧУЖИНА
КРОССВОРДОВ
ZAIN

2017.08.24
2017.08.23
2017.08.28

PAVALACHI Iurie, MD
DOMARIX S.R.L., MD
Obschestvo s ogranichennoy
otvetstvennostju "Fora-Farm", RU
ONICA Alexandru, MD
ZINCENKO Alexandr, MD
Wrangler Apparel Corp., US
Wrangler Apparel Corp., US
Wrangler Apparel Corp., US
BALAN Dan, MD
International Business Company
"Nutritek International, Corp.", VG
International Business Company
"Nutritek International, Corp.", VG
EuroCreditBank S.A.,
bancă comercială, MD
ARD S.R.L., MD
Bayer Consumer Care AG, CH
TCACI Roman, MD

2017.08.28

PIT Yevheniy, UA

2017.08.28
2017.08.28
2017.08.28
2017.08.28

021820
021821

ЭНОТЕРОКЛИН
АТЕРОКЛИН
СУРДАЛОН
SURDALON
БЕРНСКИЕ КАПЛИ
РЕЦЕПТЫ ЗОЖ

Mobile Telecommunications Company
(KSC), KW
Newman nutrients AG, CH
Newman nutrients AG, CH
Newman nutrients AG, CH

2017.08.28
2017.08.28

17549

021730

ВКУС ПРИРОДЫ

2017.08.15

150

17550

021743

Marcă tridimensională

2017.08.21

151

17551

021744

Marcă tridimensională

2017.08.21

152
153

17611
17636

021662
021665

NUANCE
SCOTTS

2017.08.09
2017.08.06

154
155

17637
17638

021668
021676

PETERS
WINTERBREW

2017.08.06
2017.08.21

156

17639

021736

2017.08.17

157

17640

021742

ÎMPREUNĂ SUNTEM
PRIMII
SM

Newman nutrients AG, CH
Obschestvo s ogranichennoy
otvetstvennostju "Fora-Farm", RU
International Business Company
"Nutritek International, Corp.", VG
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
BOVALIM S.R.L., MD
OMS Investments, Inc.,
a Delaware corporation, US
Everris International B.V., NL
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
LUNGU Alexandru, MD

2017.08.17

Bayer Consumer Care AG, CH

2017.08.15
2017.08.17
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1
158

2
17641

3
021795

159

17642

021796

160

17643

021818

161

17825

021642

162

17896

021697

4
БРИЛЛИАНТ
КРОССВОРДОВ
ИЗУМРУД
КРОССВОРДОВ
NEFROLEX
НЕФРОЛЕКС
WA
WebArt
CEFAMED

163

17897

021729

GUSTUL NATURII

2017.08.15

164
165

17963
18075

021623
021617

KingCamp
ProCredit Bank

2017.08.02
2017.08.07

166

18076

021713

2017.08.13

167

18077

021719

Щедрый
КРАЙ
STARBUCKS COFFEE

168

18078

021799

2017.08.28

169

18259

021798

2017.08.28

PIT Yevheniy, UA

170
171

18262
18678

021641
021678

2017.08.01
2017.08.09

172

18730

021733

VP ISLAND LIMITED, CY
FLORIO MILENTI S.R.L.,
societate comercială, MD
Rîul Vechi S.R.L., MD

173
174

19208
19333

021752
021688

175

19334

021695

ВОЛШЕБНЫЙ МИР
КРОССВОРДОВ
ЯРМАРКА
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ПЯТЬ ОЗЕР
Florio
milenti
Chesterhouse
tea collection
Domarix
WM
WORLD MEDICINE
MEDEXOL

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
PIT Yevheniy, UA

176

19335

021701

NORMATIN

2017.08.10

177

19581

021656

Rogob

2017.08.17

178
179

19589
19836

021819
024255

БЕРНСКИЙ БАЛЬЗАМ
STARBUCKS COFFEE

2017.08.28
2017.08.14

180

20634

021684

ADEVĂRATA BĂUTURĂ.
PENTRU PRIETENI

2017.08.21

1

184

5
2017.08.28

PIT Yevheniy, UA

2017.08.28

PIT Yevheniy, UA

2017.08.28

Newman nutrients AG, CH

2017.08.01

Creacord S.R.L., MD

2017.08.10

World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
International Business Company
"Nutritek International, Corp.", VG
SPORT-LINE S.R.L., MD
ProCredit Bank S.A.,
întreprindere cu capital străin, MD
Moldagroproduct S.R.L., MD

2017.08.14

2017.08.15
2017.08.23
2017.08.10
2017.08.10

6

DOMARIX S.R.L., MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
World Medicine Limited,
reprezentanţă, MD
ROGOB S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Newman nutrients AG, CH
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere mixtă,
MD
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi adresa, codul ţării conform
normei ST.3 OMPI, numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit,
data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.

(73) Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

1

STATINKO LIMITED, CY
Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, 1075,
Nicosia, Cipru

992

f 2006 0084

2006.08.30

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
2016.08.30

2

ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova

1388

f 2011 0059

2011.08.12

2016.08.12

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
de depozit

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

3
039408

4
-

5
10/2016

6
(531) CFE(5) 15.09.01;
15.09.10; 15.09.12;
25.03.03; 27.03.15;
27.05.24; 28.05.00.

2

Mărci

-

-

1/2017
pag.142

003902
003902
011178
012089
018740
019616
020456
020455

Date iniţiale

2R 3392
2R 3392
R 9487
R 10353
R 15054
R 15638
16339
R 16521

Date rectificate

7
(531) CFE(5) 15.09.01;
15.09.10; 15.09.12;
25.03.03; 26.04.04;
27.03.15; 27.05.24;
28.05.00.
003902 2R 3392
003903 2R 3393
011178 R 9487
012089 R 10353
018740 R 15054
019616 R 15638
020456 16339
020455 R 16521
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Erată
NLC (11-2017)
Nr.
BOPI
12/2016
pag. 197

186

Date iniţiale

Date rectificate

10. Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare; membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice; materiale de sutură; dispozitive
terapeutice și dispozitive pentru asistență, adaptate
nevoilor persoanelor cu dezabilități; aparate de masaj;
aparate, dispozitive și articole pentru sugari; aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
…
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semiprelucrate; produse din materiale plastice și rășini semiprelucrate;
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte,
tuburi și furtunuri flexibile nemetalice.
…
22. Frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; copertine
din materiale textile sau sintetice; vele; saci pentru
depozitarea și transportarea materialelor în vrac; materiale de umplutură și amortizare, cu excepţia celor
din hârtie, carton, cauciuc sau din materiale plastice;
materiale textile fibroase brute și înlocuitori ale acestora.
…
24. Textile şi înlocuitori ale acestora; lenjerie de uz
casnic; draperii textile sau din material plastic.

10. Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare; membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice; materiale de sutură; dispozitive
terapeutice și dispozitive pentru asistență, adaptate
nevoilor persoanelor cu dizabilități; aparate de masaj;
aparate, dispozitive și articole pentru sugari; aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
…
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi înlocuitori ai acestor materiale, neprelucrate şi semiprelucrate; produse din materiale plastice și rășini semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare;
conducte, tuburi și furtunuri flexibile nemetalice.
…
22. Frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; copertine
din materiale textile sau sintetice; vele; saci pentru
depozitarea și transportarea materialelor în vrac; materiale de umplutură și amortizare, cu excepţia celor
din hârtie, carton, cauciuc sau din materiale plastice;
materiale textile fibroase brute și înlocuitori ai acestora.
…
24. Textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz
casnic; draperii textile sau din material plastic.
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VII
Comisia de Contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de Contestaţii a AGEPI.

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals
Board of AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii
în luna februarie 2017, în privinţa cărora
procedura a fost finalizată
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

3
GOGU Marin, MD

4
2016.11.24
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
2017.02.17

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2016.09.30.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

CEPOI Victor, MD

2016.11.29
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2017.02.17

VETRILĂ Vadim,
MD

2016.11.24
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2017.02.17

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2016.09.30 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru următoarele produse din clasa 24:
"produse textile, necuprinse în alte clase, cu
excepţia ţesăturilor; cuverturi de pat; cuverturi
de masă".
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2016.09.30 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru serviciile revendicate în cerere din
clasa 44.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

BAYADERA
MANAGEMENT
LIMITED, CY

2016.11.03
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2017.02.17

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
АРМЕЙСКИЕ
037803
2015.10.28

2

GOGU Marin, MD
Marcă naţională
COMFORT
037303
2015.07.10
CEPOI Victor, MD

3

Marcă naţională

037574
2015.09.15

4

VETRILĂ Vadim,
MD
Marcă naţională
KOZAK
037799
2015.10.28
BAYADERA
MANAGEMENT
LIMITED, CY

188

Rezultatul examinării contestaţiei

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2016.10.22 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru produsele revendicate în cerere din
clasa 33.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
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1
5

2
Marcă naţională

3
BAYADERA
MANAGEMENT
LIMITED, CY

4
2016.11.03
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
2017.02.17

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2016.10.22 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru produsele revendicate în cerere din
clasa 33.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

BUZA Ivan, MD

2016.11.14
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2017.02.17

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2016.09.13.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

UAB "SCT
Lubricants", LT

2016.10.21
Împotriva
Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2017.02.17

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2016.08.22.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

037877
2015.11.06

6

BAYADERA
MANAGEMENT
LIMITED, CY
Marcă naţională
CAUTPIESE
037658
2015.09.25

7

BUZA Ivan, MD
Marcă
internaţională
CHEMPIOIL
IR 1076327
2011.03.09
UAB "SCT
Lubricants", LT
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IX
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI, înregistrate pe numele
titularului „FABSO” S.A.
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 13.02.2017 (nr. dosar 2i-147/17) privind
admiterea spre examinare a cererii introductive privind declararea insolvabilităţii şi aplicarea
sechestrului pe bunurile debitorului CV „Fabso” S.A., c/f 1002608000566:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 10781 din 11.04.2003 înregistrate pe numele titularului
FABSO S.A., MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. R 10781 din 11.04.2003, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Râşcani,
mun. Chişinău din 12.10.2016 privind constatarea notorietăţii
mărcii verbale GILLETTE nr. 2R 3285
Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Râşcani, mun. Chişinău din 12.10.2016, în cauza civilă
la acţiunea înaintată de The Gillette Company LLC împotriva lui Costin Mihail, intervenient accesoriu
AGEPI, privind constatarea notorietăţii mărcii verbale GILLETTE nr. 2R 3285, în temeiul art. 327 al
Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:
- se consideră notorie pe teritoriul Republicii Moldova marca verbală GILLETTE nr. 2R 3285 din
30.12.1994, după compania The Gillette Company LLC, One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii, începând cu data de 01 ianuarie 2000;
- se introduc în Registrul Mărcilor Notorii şi în Baza de Date „Mărci Naţionale” datele referitoare
la marca notorie GILLETTE.

Cu privire la ridicarea sechestrului
aplicat asupra OPI înregistrate pe numele
titularului RG-AGRO PLUS S.R.L.
Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 26.10.2016 (dosarul nr. 2i-558/16) privind
refuzul intentării procesului de insolvabilitate și anularea măsurilor de asigurare aplicate prin
Încheierea Curții de Apel Chișinău din 21.06.2016 în privinţa RG-AGRO PLUS S.R.L.,
c/f 1004600069437:
- se ridică sechestrul asupra mărcilor nr. 18272 din 04.03.2008, nr. 18273 din 04.03.2008,
nr. 18274 din 04.03.2008, nr. 18275 din 04.03.2008, nr. 18278 din 04.03.2008, nr. 18279 din
04.03.2008, nr. 19592 din 04.03.2008, nr. 19593 din 04.03.2008, nr. 19718 din 04.03.2008,
înregistrate pe numele titularului RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comercială, str. Gh. Asachi
nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova, aplicat în baza Încheierii Curţii de Apel
Chişinău din 21.26.2016 (dosar nr. 2i-558/16), prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 146
din12.07.2016;
- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic asupra mărcilor nr. 18272 din
04.03.2008, nr. 18273 din 04.03.2008, nr. 18274 din 04.03.2008, nr. 18275 din 04.03.2008, nr. 18278
din 04.03.2008, nr. 18279 din 04.03.2008, nr. 19592 din 04.03.2008, nr. 19593 din 04.03.2008,
nr. 19718 din 04.03.2008, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.
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Cu privire la menţinerea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele
titularului XENON S.R.L.
Întru executarea Hotărârii Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău seria AH № 0160180 din
09.01.2017 “Cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale a contribuabilului”, prin care s-a hotărât
sechestrarea bunurilor debitorului XENON S.R.L., c/f 1003600098805:
- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 18065 din 04.09.2007 înregistrate pe numele titularului
XENON S.R.L., IDNO 1003600098805, str. Bucureşti nr. 36 A, MD-2001, Chişinău, Republica
Moldova, aplicat conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 236 din 17.12.2014, în temeiul
Încheierii executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/721/2014 din 05.12.2014, privind
asigurarea executării documentului executoriu şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului.

Cu privire la suspendarea executării hotărârii
Comisiei de Contestații AGEPI din 29.09.2016
referitor la cererea de înregistrare a mărcii verbale
MOLDAWSKA WINNICA nr. depozit 034932,
solicitant VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere mixtă
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 27.02.2017 (dosar nr. 3590/2017), la cererea de chemare în judecată depusă de Compania Polturist EOOD, Bulgaria
împotriva AGEPI, intervenient accesoriu ÎM ”Vinăria Bostavan” SRL, privind anularea hotărârii:
- se suspendă executarea hotărârii Comisiei de Contestații AGEPI din 29.09.2016, prin care a
fost respinsă contestația și dispusă înregistrarea mărcii verbale MOLDAWSKA WINNICA nr. depozit
034932 din 11.04.2014, pe numele solicitantului VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere mixtă,
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova, până la soluționarea definitivă a
cauzei.
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XI
Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale /
Intellectual property information
materials
Secţiunea

inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica
Moldova, texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale
acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte
materiale de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

The section insert information on intellectual property protection in the Republic of
Moldova, texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is
party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO
standards; other information materials in the field of intellectual property protection.
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OMPI INFORMEAZĂ
ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAŢIONALE
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale
La 14 februarie 2017 Republica Islamică Afganistan a depus instrumentele de aderare la
Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, revizuită la
Stockholm la 14 iulie 1967 și modificată la 28 septembrie 1979.
Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale va intra în vigoare cu privire la
Republica Islamică Afganistan cu începere de la 14 mai 2017. La aceeași dată, Republica Islamică
Afganistan va deveni membru al Uniunii Internaționale pentru protecția proprietății industriale
(”Uniunea de la Paris”), creată prin Convenția de la Paris.

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)
La 9 martie 2017 Regatul Hașemit al Iordaniei a depus instrumentele de aderare la
Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT), încheiat la Washington la 19 iunie 1970.
Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor va intra în vigoare cu privire la Regatul Hașemit
al Iordaniei cu începere de la 9 iunie 2017.

Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor
La 14 februarie 2017 Republica Islamică Afganistan a depus instrumentele de aderare la
Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la Singapore, la 27 martie 2006.
In conformitate cu Articolul 28 alineatul (3), Tratatul de la Singapore va intra în vigoare cu
privire la Republica Islamică Afganistan cu începere de la 14 mai 2017.

Tratatul OMPI privind dreptul de autor
La 2 februarie 2017 Statul Brunei Darussalam a depus instrumentele de aderare la
Tratatul OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.
Tratatul OMPI privind dreptul de autor va intra în vigoare cu privire la Statul Brunei
Darussalam cu începere de la 2 mai 2017.
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Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesului
la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe
de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate
La 10 februarie 2017 Republica Panama a depus instrumentele de ratificare la Tratatul de
la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu
deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, adoptat la Marrakesh, la 27
iunie 2013.
Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate va intra în
vigoare cu privire la Republica Panama cu începere de la 10 mai 2017.
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