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

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

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

VG
VN
WO

YE
ZA

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

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

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

L

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

П

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

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

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

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

11

MD - BOPI 9/2014

INVENTIONS

B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– granted patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
C1 – brevet de invenţie eliberat
– issued patent for invention
– выданный патент на изобретение
C2 – brevet de invenţie eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
– issued patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
– патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения или протеста
C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или признания
патента недействительным
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– issued patent for invention with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
– issued patent for invention with corrected or modiﬁed description, claims and/or drawings
– выданный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
2. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
U0 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată
– published short-term patent application
– опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение
Y

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

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

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

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
List of issued short-term patents for invention
Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение
MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention
Утеря прав, вытекающих из краткосрочного патента на изобретение
MM4K Lista certiﬁcatelor de înregistrare a modelelor de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei
List of invalid utility model registration certiﬁcates by nonpayment of fees
Перечень свидетельств о регистрации полезных моделей, срок действия которых истек в связи
с неуплатой таксы

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

A

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

B

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

C

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА
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E

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

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

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

P

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

P

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

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося
предметом заявки на патент.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в
еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, поданных до 26.04.2012 г., публикуются на русском языке в Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат
и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI
на DVD носителе.
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a 2014 0042 (13) A2
Int. Cl.: A61K 31/4015 (2006.01)
C07D 201/00 (2006.01)
C07D 201/16 (2006.01)
C07D 201/18 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 7/10 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(22) 2012.09.20
(31) 2011138840
(32) 2011.09.22
(33) RU
(85) 2014.04.16
(86) PCT/RU2012/000773, 2012.09.20
(87) WO 2013/043085 A8, 2013.03.28
(71)(72) AKHAPKINA Valentina Ivanovna, RU;
AKHAPKIN Roman Vitalyevich, RU
(74) SIMANENKOVA Tatiana
(54) Compusul (RS)-2-(2-oxo-4-fenilpirolidin-1il)acetamidă ce posedă o activitate modulatoare cu efect comensurabil, substanţă
farmaceutică (variante) şi aplicarea ei,
compoziţie (variante)
(57) Invenţia se referă la diverse domenii ale medicinii, farmaciei şi farmacologiei, industriei
chimico-farmaceutice, farmaceutice şi parafarmaceutice, şi în special se referă la o clasă
nouă de preparate care posedă o activitate
modulatoare cu efect comensurabil.
Invenţia constă în faptul că produsul propus
(RS)-2-(2-oxo-4-fenilpirolidin-1-il)acetamidă nu
conţine substanţe biologic inerte care exercită
un efect negativ asupra proprietăţilor şi caracteristicilor sale nou-descoperite şi celor cunoscute semnificativ îmbunătăţite, oferind
totodată noţiuni fundamentale şi foarte importante despre compus, necunoscute anterior,
lărgind domeniul de aplicare a acestuia cu
sporirea eficacităţii şi siguranţei de utilizare,
lărgind spectrul de acţiune terapeutică, şi
asigură posibilitatea obţinerii produsului şi
producerii lui cu proprietăţile şi caracteristicile
descoperite.

INVENTIONS

(21)
(51)

Revendicări: 55
Figuri: 3

(54)

(57)
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*
* *
(RS)-2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide compound which exhibits modulatory activity with a commensurable effect,
pharmaceutical substance (variants) and
use thereof, composition (variants)
The invention relates to various fields of medicine, pharmaceutics and pharmacology and
the chemical-pharmaceutical, pharmaceutical
and parapharmaceutical industry, and specifi-

cally concerns a novel class of agents which
exhibit modulatory activity with a commensurable effect.
The essence of the invention is that the
proposed (RS)-2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1yl)acetamide product does not contain biologically inert substances which exert a negative
effect on its newly discovered or significantly
improved known properties and characteristics, giving rise to hitherto unknown fundamental and highly important ideas about the
compound, expanding the scope of use
thereof with an increase in the effectiveness
and safety of use and an increase in the therapeutic index, and making it possible to produce the product and related products with
the newly found properties and characteristics.
Claims: 55
Fig.: 3

(54)

(57)

*
* *
Соединение (RS)-2-(2-оксо-4-фенилпирролидин-1-ил)ацетамид
обладающее
модуляторной активностью с соразмерным влиянием, фармацевтическoe вещество (варианты) и его применение,
композиция (варианты)
Изобретение
относится
к
различным
областям медицины, фармации и фармакологии, химико-фармацевтической, фармацевтической и парафармацевтической
промышленности, конкретно касается нового класса средств, обладающих модуляторной активностью с соразмерным влиянием.
Изобретение заключается в том, что предлагаемый продукт (RS)-2-(2-оксо-4-фенилпирролидин-1-ил)ацетамид не содержит
биологически инертных веществ, оказывающих негативное влияние на его
впервые выявленные и существенно улучшенные известные свойства и характеристики, открывая при этом ранее неизвестные основополагающие и наиважнейшие представления о составе, расширяя
область его применения с повышением
эффективности и безопасности применения, увеличением терапевтической широты, обеспечивает получение продукта и
его продукции с выявленными свойствами
и характеристиками.
П. формулы: 55
Фиг.: 3

INVENŢII
(21)
(51)

(22)
(71)
(72)
(54)
(57)
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a 2013 0014 (13) A2
Int. Cl.: C02F 1/463 (2006.01)
C02F 1/32 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
C02F 103/16 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
2013.03.07
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
COVALIOVA Olga, MD
Procedeu de epurare combinată a apelor
uzate policomponente
Invenţia se referă la un procedeu de epurare
combinată a apelor uzate policomponente.
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea
electrochimică a apelor uzate cu electrozi de
fier solubili şi condiţionarea nămolurilor formate prin tratarea lor magnetică, totodată
suplimentar se adaugă la agitare particule
dispersate de magnetit în cantitate de
0,05...0,1 g/l şi peroxid de hidrogen în raport
molar cu fierul solubilizat electrochimic de
(0,02…0,05):(0,4…0,5). Procesul se efectuează la pH=6,5...8,5 cu iradiere ultravioletă a
suspensiei cu lungimea de undă de 180...253
2
nm, cu o intensitate de 15...20 J/cm ·min.
Totodată în calitate de particule dispersate de
magnetit se utilizează deşeuri mărunţite de
scorie/zgură provenite de la producerea
oţelului laminat în industria metalurgică sau
nămol feritizat ca produs al procesului anterior
de feritizare a nămolului.

sludge as a product of the previous sediment
ferritization process.
Claims: 2
Fig.: 10

(54)
(57)

Revendicări: 2
Figuri: 1

П. формулы: 2
Фиг.: 1

*
(54)
(57)

* *
Process for combined treatment of multicomponent wastewaters
The invention relates to a process for combined treatment of multicomponent wastewaters.
The process, according to the invention, includes the electrochemical treatment of
wastewaters with soluble iron electrodes and
conditioning of the formed sediments by their
magnetic treatment, at the same time dispersed magnetite particles in an amount of
0.05…0.1 g/l and hydrogen peroxide in a molar ratio to electrochemically dissolved iron
(0.02…0.05):(0.4…0.5) are additionally added
upon stirring. The process is carried out at
pH=6.5…8.5 and ultraviolet irradiation of the
suspension with the wavelength of 180…253
2
nm, the intensity of 15…20 J/cm ⋅min. At the
same time, as dispersed particles of magnetite are used shredded rolled iron dross waste
derived from metallurgy industry or ferritized

*
* *
Способ
комбинированной
очистки
многокомпонентных сточных вод
Изобретение относится к способу комбинированной очистки многокомпонентных
сточных вод.
Способ, согласно изобретению, включает
электрохимическую обработку сточных вод
с растворимыми железными электродами
и кондиционирование образующихся осадков путем их магнитной обработки, при
этом дополнительно вводят при перемешивании диспергированные частицы магнетита в количестве 0,05…0,1 г/л и перекись водорода в молярном соотношении к
электрохимически растворенному железу
(0,02…0,05):(0,4…0,5). Процесс проводят
при рН=6,5…8,5 и ультрафиолетовом облучении суспензии с длиной волны
180…253 нм, интенсивностью 15…20
2
Дж/см ⋅мин. При этом в качестве диспергированных частиц магнетита используют
измельченные отходы окалины стального
проката металлургического производства
или ферритизированный шлам как продукт
предыдущего
процесса ферритизации
осадка.

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)

(57)

a 2014 0028 (13) A2
Int. Cl.: C07D 223/16 (2006.01)
2014.03.20
1352741
2013.03.26
FR
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
LE FLOHIC Alexandre, FR
SIMANENKOVA Tatiana
Procedeu de sinteză a compuşilor 7,8dimetoxi-1,3-dihidro-2H-3-benzazepin-2-onei
şi aplicarea în sinteza ivabradinei
Invenţia se referă la un procedeu de sinteză a
compusului cu formula (I):

(I),
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It is applied in the synthesis of ivabradine and
addition salts thereof with a pharmaceutically
acceptable acid.

unde R reprezintă o grupă para-metoxibenzil
(PMB) sau următoarea grupă:

Claims: 11

(54)
conform căruia compusul cu formula (VII):
(57)

(VII),

*
* *
Способ синтеза соединений 7,8-диметокси-1,3-дигидро-2H-3-бензазепин-2-она
и применение в синтезе ивабрадина
Изобретение относится к способу синтеза
соединения формулы (I):

(I),
unde R este definit mai sus, este supus unei
reacţii de reducere, în prezenţa LiBH(Et)3,
într-un solvent organic, pentru a obţine compusul cu formula (I).
Se aplică în sinteza ivabradinei şi a sărurilor sale
de adiţie cu un acid farmaceutic acceptabil.

где R представляет группу параметоксибензила (PMB) или следующую группу:

Revendicări: 11

(54)

(57)

*
* *
Process for the synthesis of 7,8dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2one compounds and application in the
synthesis of ivabradine
The invention relates to a process for the synthesis of the compound of formula (I):

согласно которому соединение формулы
(VII):
O

H3 CO
N

R

H3 CO
O
где R определено выше, подвержено
реакции восстановления в присутствии
LiBH(Et)3, в органическом растворителе,
для получения соединения формулы (I).
Применяется для синтеза ивабрадина и
его аддитивных солей с фармацевтически
приемлемой кислотой.

(I),

wherein R represents a para-methoxybenzyl
(PMB) group or the following group:

П. формулы: 11

characterized in that the compound of formula (VII):

(21)
(51)

(VII),

wherein R is as defined above, is subjected to
a reduction reaction, in the presence of
LiBH(Et)3, in an organic solvent to yield the
compound of formula (I).
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(VII),

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

a 2014 0047 (13) A2
Int. Cl.: C07D 401/14 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
2012.10.09
1306/KOL/2011
2011.10.10
IN
2014.05.07
PCT/FI2012/000040, 2012.10.09
WO 2013/053983 A1, 2013.04.18

INVENŢII
(71)
(72)

(74)
(54)
(57)

MD - BOPI 9/2014

ORION CORPORATION, FI
LINNANEN Tero, FI; WOHLFAHRT Gerd, FI;
NANDURI Srinivas, IN; UJJINAMATADA Ravi,
IN;
RAJAGOPALAN
Srinivasan,
IN;
MUKHERJEE Subhendu, IN
ANDRIEŞ Ludmila
Inhibitori ai protein kinazei
Invenţia se referă la compusul cu formula (I):

useful in the treatment of a condition, where
FGFR kinase inhibition is desired, such as
cancer.
Claims: 18
*
*
(54)
(57)

în care R3, R4, G, B, M şi Z au semnificaţiile
definite în revendicări, şi la sărurile farmaceutic acceptabile ale acestuia. Compuşii cu
formula (I) acţionează ca inhibitori ai FGFR
kinazei şi sunt utili în tratamentul stării, în care
este dezirabilă inhibarea FGFR kinazei, cum
ar fi cancerul.

*
* *
Protein kinase inhibitors
The invention relates to a compound of formula
(I):

П. формулы: 18

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)
wherein R3, R4, G, B, M and Z are as defined
in the claims, and pharmaceutically acceptable salts thereof. The compounds of formula
(I) possess utility as FGFR inhibitors and are

Ингибиторы протеинкиназы
Изобретение относится к соединению
формулы (I):

где R3, R4, G, B, M и Z такие, как определены в формуле изобретения, и к его фармацевтически приемлемым солям. Соединения формулы (I) действуют в качестве ингибиторов РФРФ и могут применяться в
лечении состояния, в котором желательно
ингибирование РФРФ киназы, такого как рак.

Revendicări: 18

(54)
(57)

*

(57)

a 2014 0039 (13) A2
Int. Cl.: C07K 16/28 (2006.01)
2012.09.13
1116092.6
2011.09.16
GB
2014.04.11
PCT/GB2012/052268, 2012.09.13
WO 2013/038191 A3, 2013.03.21
BIOCEROX PRODUCTS B.V, NL
SIMONS Petrus Johannes, NL; BOON Louis,
NL
ANDRIEŞ Ludmila
Anticorpi anti-CD134 (OX40) şi aplicarea
acestora
Invenţia se referă la anticorpi care se leagă
specific la CD134 uman. Anticorpii antiCD134 umani, conform invenţiei, se leagă
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CD4 регуляторных (Treg) человеческих супрессивных активированных Т-лимфоцитах. Человеческие антитела анти-CD134,
согласно изобретению, могут быть использованы (например, для стимулирования
противоопухолевой активности Teff и/или
ингибирования
супрессивной
функции
Treg) для лечения рака.

specific de domenul extracelular al CD134
uman, inclusiv la alte domene de legare decât
cel de legare a ligandului OX40 (OX40L) la
CD134 uman, care este exprimat, de exemplu, pe limfocitele T umane efectoare (Teff)
CD4 şi/sau CD8 activate convenţional şi pe
CD4 reglatoare (Treg) supresoare a limfocitelor T umane activate. Anticorpii anti-CD134
umani din invenţie pot fi utilizaţi (de exemplu,
pentru stimularea activităţii anticanceroase a
Teff şi/sau inhibarea funcţiei de supresie a
Treg) pentru tratamentul cancerului.
Revendicări: 48
Figuri: 23

(54)
(57)

*
* *
Anti-CD134 (OX40) antibodies and uses
thereof
The invention provides antibodies that specifically bind to human CD134. Invention antihuman CD134 antibodies specifically bind to
the extracellular domain of human CD134, including non-OX40 ligand (OX40L) binding
domains on human CD134, which is expressed on e.g. activated human conventional
effector CD4 and/or CD8 T lymphocytes
(Teffs) and on activated human suppressive
regulatory CD4 T lymphocytes (Tregs). Invention anti-human CD134 antibodies are useful
(e.g. to empower Teffs anti-cancer effector
function and\or to inhibit Tregs suppressive
function) for cancer treatment.

П. формулы: 48
Фиг.: 23

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

(74)
(54)
(57)

Claims: 48
Fig.: 23

(54)
(57)
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*
* *
Анти-CD134 антитела (ОX40) и их применение
Изобретение относится к антителам, которые специфически связываются с человеческими CD134. Человеческие антитела
анти-CD134, согласно изобретению, специфически связываются с внеклеточным доменом человеческого CD134, в том числе c
другими связывающими доменами, отличающимися от связывающего домена лиганда OX40 (OX40L) к человеческому CD134,
выраженного, например, на эффекторных
CD4 и/или CD8 человеческих T-лимфоцитах (Teff), условно активированных и на

a 2014 0052 (13) A2
Int. Cl.: C09K 3/18 (2006.01)
2012.11.02
11188481.3
2011.11.09
EP
2014.05.26
PCT/EP2012/071678, 2012.11.02
WO 2013/068299 A1, 2013.05.16
AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL
B. V., NL
MASLOW Wasil, NL; DE JONG Edwin
Ronald, NL; DEMMER René Lodewijk Maria,
NL
ANDRIEŞ Ludmila
Compoziţie de dejivrare
Prezenta invenţie se referă la o compoziţie de
dejivrare care conţine (i) un agent de dejivrare
selectat din grupa constând din clorură de sodiu, acetat de calciu-magneziu, clorură de
calciu, clorură de magneziu, clorură de potasiu, acetat de potasiu, acetat de sodiu, formiat
de sodiu şi formiat de potasiu, (ii) un derivat
de lignină şi (iii) melasă. Totodată, invenţia se
referă la un procedeu de preparare a compoziţiei de dejivrare menţionate şi la un procedeu de dejivrare a unei suprafeţe utilizând
compoziţia de dejivrare menţionată.
Revendicări: 17
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Deicing composition
The invention relates to a deicing composition
comprising (i) a deicing agent selected from
the group consisting of sodium chloride, calcium magnesium acetate, calcium chloride,
magnesium chloride, potassium chloride, potassium acetate, sodium acetate, sodium

INVENŢII
formate, potassium formate, (ii) a lignin derivative, and (iii) molasses. It furthermore relates
to a process for preparing said deicing composition and to a process for deicing a surface
using said deicing composition.
Claims: 17
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Противогололедная композиция
Настоящее изобретение относится к противогололедной композиции, включающей
(i) противогололедный агент, выбранный из
группы, состоящей из хлорида натрия,

MD - BOPI 9/2014
ацетата кальция и магния, хлорида кальция, хлорида магния, хлорида калия, ацетата калия, ацетата натрия, формиата натрия и формиата калия, (ii) производное
лигнина и (iii) мелассу. Кроме того, изобретение относится к способу получения указанной противогололедной композиции и к
способу размораживания поверхности с
использованием указанной противогололедной композиции.
П. формулы: 17
Фиг.: 2

21

MD - BOPI 9/2014

INVENTIONS

FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

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

4302 (13) B1
Int. Cl.: A01N 47/06 (2006.01)
A01N 33/18 (2006.01)
A01N 37/20 (2006.01)
A01N 37/26 (2006.01)
A01N 37/40 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 41/10 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01N 43/70 (2006.01)
A01N 43/82 (2006.01)
A01N 43/88 (2006.01)
A01N 47/30 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) a 2011 0063
(22) 2009.12.10
(31) 2008-316203
(32) 2008.12.11
(33) JP
(85) 2011.06.08
(86) PCT/JP2009/071004, 2009.12.10
(87) WO 2010/067895 A1, 2010.06.17
(71)(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP
(72) KIKUGAWA Hiroshi, JP; NAGAYAMA
Souichiro, JP; SANO Makiko, JP
(74) SOKOLOVA Sofia
(54) Compoziţii erbicide ce conţin un derivat al
benzoilpirazolului
(57) Invenţia se referă la compoziţii erbicide ce
conţin în calitate de ingredienţi activi un
derivat al benzoilpirazolului în combinaţie cu
alţi compuşi erbicizi.
Problema pe care o rezolvă invenţia constă
în elaborarea compoziţiilor erbicide cu un
spectru erbicid mai vast, precum şi cu
acţiune erbicidă sporită şi de lungă durată.
Compoziţiile erbicide conţin în calitate de
ingredienţi activi (a) un compus erbicid de
benzoilpirazol reprezentat prin formula (I)
sau o sare a sa:

un compus cunoscut, selectat dintr-o grupă
de compuşi definiţi în revendicări.
Compoziţiile conform invenţiei manifestă un
efect erbicid sinergic la combaterea unei
varietăţi mari de plante nedorite.
Revendicări: 3

(54)
(57)

*
* *
Herbicidal compositions containing a
benzoylpyrazole compound
The invention relates to herbicidal compositions containing as active ingredients a
benzoylpyrazole derivative in combination
with other herbicidal compounds.
The problem solved by the present invention
consists in the development of herbicidal
compositions having a wider herbicidal spectrum, as well as a highly active and longlasting herbicidal activity.
The herbicidal compositions comprise as active ingredients (a) a herbicidal benzoylpyrazole compound represented by the formula
(I) or its salt:

1

2

wherein R is ethyl, R is a hydrogen atom,
3
4
5
R is methyl, R is methyl, R is –
6
OCH2CH2OCH3, R is –SO2CH3, A is –
CH(CH3)–, and (b) other herbicidal compound, represented by at least one known
compound selected from a group of compounds as defined in the claims.
The compositions, according to the invention,
exhibit a herbicidal synergic effect in controlling a wide range of undesired plants.
Claims: 3

(54)
(57)
1

2

unde R este etil, R - un atom de hidrogen,
3
4
5
R - metil, R - metil, R - ─OCH2CH2OCH3,
6
R - ─SO2CH3, A - ─CH(CH3)─, şi (b) − un
alt compus erbicid, reprezentat de cel puţin

*
* *
Гербицидные композиции, содержащие
производное бензоилпиразола
Изобретение относится к гербицидным
композициям, содержащим в качестве активных ингредиентов производное бензоилпиразола в комбинации с другими гербицидными соединениями.
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Задача, решаемая изобретением, состоит
в разработке гербицидных композиций с
более широким гербицидным спектром, а
также с повышенной и продолжительной
гербицидной активностью.
Гербицидные композиции содержат в качестве активных ингредиентов (a) бензоилпиразольное гербицидное соединение,
представленное формулой (I) или его соль:

(54)

(57)

где R − этил, R − атом водорода, R −
4
5
метил, R − метил, R − ─OCH2CH2OCH3,
6
R − ─SO2CH3, A - ─CH(CH3)─, и (b) - другое гербицидное соединение, представленное по крайней мере одним известным
соединением, выбранным из группы соединений определенных в формуле изобретения.
Композиции, согласно изобретению, проявляют синергетический гербицидный
эффект против широкого круга нежелательных растений.
1

2

3

П. формулы: 3

(11)
(51)

4303 (13) B1
Int. Cl.: C07F 15/06 (2006.01)
C07D 213/88 (2006.01)
C07D 251/70 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
(21) a 2013 0041
(22) 2013.07.05
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE
ŞTIINŢE
A
MOLDOVEI,
MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) GUSINA Liudmila, MD; RUDIC Valeriu, MD;
DRAGANCEA Diana, MD; CEPOI Liliana,
MD; BULHAC Ion, MD; RUDI Liudmila, MD;
MISCU Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD;
SADOVNIC Daniela, MD
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Bis(dimetilglioximato)cloro(izonicotinoilhidrazonă-2-hidroxi-1-naftaldehidă)cobalt(III) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea
acestuia
Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie,
şi anume la sinteza unui nou compus coordinativ al cobaltului(III) şi la un procedeu
de cultivare a microalgei Porphyridium
cruentum cu utilizarea acestuia.
Conform invenţiei, se revendică un compus
coordinativ
−
bis(dimetilglioximato)cloro
(izonicotinoilhidrazonă-2-hidroxi-1-naftaldehidă)cobalt(III).
De asemenea, se revendică un procedeu de
cultivare a microalgei Porphyridium cruentum,
care constă în aceea că se cultivă microalga
pe un mediu nutritiv ce conţine, g/L: NaNO3 5,0; NaCl - 7,0; KCl -7,5; MgSO4⋅7H2O - 1,8;
Ca(NO3)2⋅4H2O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05;
K2HPO4 - 0,2; FeCl3⋅6H2O - 0,00027;
ZnSO4⋅5H2O - 0,00002; CuSO4⋅5H2O 0,00005; MnSO4⋅5H2O - 0,0003; H3BO3 0,0006; MoO3 - 0,00002; NaVO3 - 0,00005;
compusul bis(dimetilglioximato) cloro(izonicotinoilhidrazonă-2-hidroxi-1-naftaldehidă)cobalt(III) - 0,010…0,014 g/L şi apă distilată
până la 1L, având pH-ul 6,8…7,2; la temperatura de 23…25°C şi iluminarea de
2
2000…3000 lx/cm .
Rezultatul constă în majorarea conţinutului
de lipide şi de acid eicosapentaenoic în biomasa absolut uscată de microalgă.
Revendicări: 2

(54)

(57)

*
* *
Bis(dimethylglyoximato)chloro (isonicotinoylhydrazone-2-hydroxy-1-naphthaldehyde)cobalt(III) and process for cultivation of Porphyridium cruentum microalga
with the use thereof
The invention relates to chemistry and biotechnology, in particular to the synthesis of a
new coordinative compound of cobalt(III) and
a process for cultivation of Porphyridium
cruentum microalga with the use thereof.
According to the invention, a coordinative
compound – bis(dimethylglyoximato)chloro(isonicotinoylhydrazone-2-hydroxy-1naphthaldehyde)cobalt(III) is claimed.
It is also claimed a process for cultivation of
Porphyridium cruentum microalga, consisting
in that microalga is cultivated on a nutrient
medium, comprising in g/L: NaNO3 - 5,0;
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NaCl - 7,0; KCl - 7,5; MgSO4⋅7H2O - 1,8;
Ca(NO3)2⋅4H2O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05;
K2HPO4 - 0,2; FeCl3⋅6H2O - 0,00027;
ZnSO4⋅5H2O - 0,00002; CuSO4⋅5H2O 0,00005; MnSO4⋅5H2O - 0,0003; H3BO3 0,0006; MoO3 - 0,00002; NaVO3 - 0,00005;
bis(dimethylglyoximato)chloro(isonicotinoylhydrazone-2-hydroxy-1-naphthaldehyde)cobalt(III) compound - 0,010…0,014 g/L and
distilled water up to 1 L, having a pH of
6.8…7.2; at the temperature of 23…25°C
2
and the lighting of 2000…3000 lx/cm .
The result is to increase the amount of lipids
and eicosapentaenoic acid in the absolutely
dry biomass of microalga.
Claims: 2
*
(54)

(57)

* *
Бис(диметилглиоксимато)хлоро(изоникотиноилгидразон-2-гидрокси-1-нафтальдегид)кобальта(III) и способ культивирования микроводоросли Porphyridium cruentum с его использованием
Изобретение относится к химии и биотехнологии, в частности к синтезу нового
координационного соединения кобальта(III) и к способу культивирования микроводоросли Porphyridium cruentum с его
использованием.
Согласно изобретению, заявляется координационное соединение − бис(диметилглиоксимато)хлоро(изоникотино-илгидразон-2-гидрокси-1-нафтальдегид)
кобальта(III).
Также, заявляется способ культивирования микроводоросли Porphyridium cruentum, который состоит в том что культивируется микроводоросль на питательной
среде, которая содержит в г/л: NaNO3 5,0; NaCl - 7,0; KCl -7,5; MgSO4⋅7H2O - 1,8;
Ca(NO3)2⋅4H2O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05;
K2HPO4 - 0,2; FeCl3⋅6H2O - 0,00027;
ZnSO4⋅5H2O - 0,00002; CuSO4⋅5H2O 0,00005; MnSO4⋅5H2O - 0,0003; H3BO3 0,0006; MoO3 - 0,00002; NaVO3 - 0,00005;
соединение бис(диметилглиоксимато)хлоро(изоникотино-илгидразон-2-гидро-кси-1нафтальдегид) кобальта(III) - 0,010...0,014
г/л и дистиллированная вода до 1 л, имея
рН 6,8...7,2; и при температуре 23...25ºC,
2
освещение в 2000...3000 лк/cм .
Результат состоит в повышении количества липидов и ейкосапентаеноевой кислоты в абсолютно сухой биомассе микроводоросли.

П. формулы: 2

(11)
(51)

4304 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/07 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
(21) a 2013 0057
(22) 2013.08.13
(71)(73)
INSTITUTUL
DE
ZOOLOGIE
AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) MUNTEANU Natalia, MD; TODERAŞ Ion,
MD;
MOLDOVAN
Anna,
MD;
MALEVANCIUC Nadejda, MD; TODERAŞ
Lidia, MD; BACAL Svetlana, MD; RAILEAN
Nadejda, MD
(54) Tulpină de bacterii Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki – bioinsecticid pentru
combaterea lepidopterelor din genul
Lymantria
(57) Invenţia se referă la microbiologie şi biotehnologie, şi poate fi utilizată în agricultură
pentru combaterea lepidopterelor din genul
Lymantria.
Tulpina de bacterii Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki, izolată din mediul natural,
este depozitată în Colecţia Naţională de
Microorganisme Nepatogene cu numărul
CNMN-BB-04 şi poate fi utilizată pentru producerea bioinsecticidelor.
Tulpina de bacterii Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki CNMN-BB-04 manifestă o
activitate insecticidă pronunţată asupra lepidopterelor din genul Lymantria.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Strain of Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki bacteria – bioinsecticide for the
control of Lymantria genus lepidopterans
The invention relates to microbiology and
biotechnology, and can be used in agriculture for the control of Lymantria genus
lepidopterans.
The strain of Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki bacteria, isolated from natural environment, is deposited in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms with
the number CNMN-BB-04 and can be used
for the production of bioinsecticides.
The strain of Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki CNMN-BB-04 bacteria exhibits pro-
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INVENTIONS
against

uscată a unui volum exact de soluţie apoasă
de albastru de metilen. Concentraţia substanţelor humice se determină după diferenţa
absorbţiei luminii dintre soluţiile de albastru
de metilen şi asociatului albastrului de
metilen cu substanţele humice la lungimea
de undă de 609…611 nm.

Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Штамм бактерий Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki – биоинсектицид для
борьбы
с
чешуекрылыми
рода
Lymantria
Изобретение относится к микробиологии и
биотехнологии, и может быть использовано в сельском хозяйстве для борьбы с
чешуекрылыми из рода Lymantria.
Штамм бактерий Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki, изолированный из природной среды, депонирован в Национальной
Коллекции Непатогенных Микроорганизмов под номером CNMN-BB-04 и может
быть использован для производства биоинсектицидов.
Штамм бактерий Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki CNMN-BB-04 проявляет
выраженную инсектицидную активность
против чешуекрылых рода Lymantria.

Revendicări: 1
Figuri: 9

(54)

(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

4305 (13) B1
Int. Cl.: G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
C09B 21/00 (2006.01)
(21) a 2013 0018
(22) 2013.04.02
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) ŞEPELI Diana, MD; RUSU Maria, MD;
FILIPPOV Mihail, MD; LUPAŞCU Tudor, MD
(54) Procedeu de determinare a substanţelor
humice solubile în apă din apele naturale
şi din rocile solide
(57) Invenţia se referă la chimia analitică, şi
anume la un procedeu de determinare a
substanţelor humice solubile în apă din apele
naturale şi din rocile solide.
Procedeul, conform invenţiei, include extracţia cu metanol a substanţelor humice din
reziduul uscat al apei sau din rocile solide,
separarea extractului metanolic răcit de faza
solidă prin decantare, spălarea fazei solide
cu metanol, amestecarea fazei lichide obţinute în urma spălării cu extractul metanolic
primar, evaporarea amestecului obţinut până
la substanţă uscată, adăugarea la substanţa

26

*
* *
Process for determining water-soluble
humic substances in natural waters and
solid rocks
This invention relates to analytical chemistry,
in particular to a Process for determining water-soluble humic substances in natural waters and solid rocks.
The process, according to the invention,
comprises the methanol extraction of humic
substances from water dry residue or solid
rock, separation of cooled methanol extract
from the solid phase by decantation, washing
of solid phase with methanol, mixing of liquid
phase obtained as a result of washing with
primary methanol extract, evaporation of resulting mixture to dryness, flowing to the dry
substance of a precise volume of aqueous
methylene blue solution. The concentration
of humic substances is determined by the difference of light absorption between the
methylene blue solutions and the methylene
blue associate with humic substances at a
wavelength of 609…611 nm.
Claims: 1
Fig.: 9

(54)

(57)

*
* *
Способ определения водорастворимых гуминовых веществ в природных
водах и твердых породах
Изобретение относится к аналитической
химии, а именно к способу определения
водорастворимых гуминовых веществ в
природных водах и твердых породах.
Способ, согласно изобретению, включает
экстракцию метанолом гуминовых веществ из сухого остатка воды или твердой
породы, отделение охлажденного метанольного экстракта от твердой фазы декантацией, промывку твердой фазы метанолом, смешивание жидкой фазы полученной вследствие промывки с первичным
метанольным экстрактом, упаривание полученной смеси до сухого вещества, при-

INVENŢII
ливание к сухому веществу точного объема водного раствора метиленового голубого. Концентрацию гуминовых веществ
определяют по разности поглощения света между растворами метиленового голубого и ассоциата метиленового голубого с
гуминовыми веществами при длине волны
609…611 нм.
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(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 9

(11)
(51)

4306 (13) B1
Int. Cl.: G03G 5/06 (2006.01)
G03G 5/09 (2006.01)
G03C 1/73 (2006.01)
C08F 226/12 (2006.01)
C07C 35/38 (2006.01)
(21) a 2013 0004
(22) 2013.02.01
(71)(73)
UNIVERSITATEA
DE
STAT
DIN
MOLDOVA, MD
(72) ROBU Ştefan, MD; ANDRIEŞ Ion, MD;
MITCOV Dmitri, MD; DEMENTIEV Igor, MD;
NASEDCHINA Nadejda, MD; CHIRIŢA
Arcadi, MD; CORŞAC Oleg, MD
(54) Purtător de informaţie electrofotografic
(57) Invenţia se referă la un purtător de informaţie
electrofotografic şi poate fi utilizată în optoelectronică şi fotonică pentru înregistrarea
imaginilor fotografice şi holografice.
Purtătorul, conform invenţiei, include un suport, un strat polimeric electrofotosensibil din
copolimer de N-vinilcarbazol cu 1-octenă,
sensibilizat cu 2,4,7-trinitrofluorenonă, şi un
strat termoplastic de vizualizare, totodată
stratul polimeric electrofotosensibil conţine
suplimentar 3…10% mas. de colorant tetrabenzoxiftalocianină de zinc, iar stratul termoplastic de vizualizare este confecţionat din
copolimer de stiren cu metacrilat de octil.
Revendicări: 1
Figuri: 2

Electrophotographic information carrier
The invention relates to an electrophotographic information carrier and can be used
in optoelectronics and photonics for recording of photographic and holographic images.
The carrier, according to the invention, comprises a base, a polymeric electrophotosensitive layer of N-vinylcarbazole copolymer
with 1-octene, sensitized with 2,4,7-trinitrofluorenone, and a thermoplastic visualizing
layer, at the same time the polymeric electrophotosensitive layer additionally comprises
3…10 mass % of zinc tetrabenzoxyphthalocyanine dye, and the thermoplastic visualizing layer is made of styrene-octyl methacrylate copolymer.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Электрофотографический
носитель
информации
Изобретение относится к электрофотографическому носителю информации и
может быть использовано в оптоэлектронике и фотонике для записи фотографических и голографических изображений.
Носитель, согласно изобретению, включает основу, полимерный электрофоточувствительный слой из сополимера Nвинилкарбазола с 1-октеном, сенсибилизированного 2,4,7-тринитрофлуореноном,
и термопластический визуализирующий
слой, при этом полимерный электрофоточувствительный слой содержит дополнительно 3…10 масс. % красителя тетрабензоксифталоцианина цинка, а термопластический визуализирующий слой изготовлен из сополимера стирола с октилметакрилатом.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

rice 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
812 (13) Y
Int. Cl.: A01K 53/00 (2006.01)
A01K 59/00 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
(21) s 2014 0020
(22) 2014.02.06
(71)(73) EREMIA Nicolae, MD
(72) EREMIA Nicolae, MD; MODVALA Susana,
MD; ZAGAREANU Andrei, MD; CAISÎN Larisa,
MD; NARAEVSCAIA Ina, MD
(54) Procedeu de hrănire a albinelor
(57) Invenţia se referă la apicultură, în special la
un procedeu de hrănire a albinelor.
Procedeul, conform invenţiei, include hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de
zahăr de 50% şi un aditiv furajer în cantitate
de 1,0 l de amestec la o familie de albine,
seara, peste fiecare 10…12 zile, începând
din primele zile ale lunii aprilie până la
începutul culesului principal. Totodată, aditivul furajer conţine, cel mult, în % mas.:
humat de sodiu/potasiu 0,1, extract/autolizat
de drojdii 10,0, acid lactic 5,0, beta-glucan
5,0, apă restul şi se adaugă în siropul de
zahăr în cantitate de 1,5…4,5 ml/l de sirop.
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чиная с первых дней апреля до начала
главного медосбора. При этом, кормовая
добавка содержит не более, в масс.%: гумат натрия/калия 0,1, дрожжевой экстракт/автолизат 10,0, молочную кислоту
5,0, бета-глюкан 5,0, воду остальное и добавляется в сахарный сироп в количестве
1,5…4,5 мл/л сиропа.

(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for feeding bees
The invention relates to beekeeping, particularly to a process for feeding bees.
The process, according to the invention, includes feeding of bees with a mixture of 50%
sugar syrup and feed additive in an amount
of 1.0 l of mixture per bee colony, in the
evening, every 10…12 days, starting from
the first days of April to the beginning of the
main honey flow. At the same time, the feed
additive contains at the most, in mass %: sodium/potassium humate 0.1, yeast extract/autolysate 10.0, lactic acid 5.0, betaglucan 5.0, water the rest and is added to the
sugar syrup in an amount of 1.5…4.5 ml/l of
syrup.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ подкормки пчел
Изобретение относится к пчеловодству, а
именно к способу подкормки пчел.
Способ, согласно изобретению, включает
подкормку пчел смесью 50%-ного сахарного сиропа и кормовой добавки, в количестве 1,0 л смеси на пчелиную семью,
вечером, через каждые 10…12 дней, на-

П. формулы: 1

(11)
(51)

813 (13) Y
Int. Cl.: A01N 33/00 (2006.01)
A01N 59/14 (2006.01)
A01N 59/06 (2006.01)
A01G 7/00 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
C07C 53/10 (2006.01)
C07D 213/82 (2006.01)
(21) s 2014 0028
(22) 2014.03.07
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD;
INSTITUTUL
DE
CHIMIE
AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BULHAC Ion,
MD; BOTNARI Vasile, MD; MELENCIUC
Mihai, MD; BUCEACEIA Svetlana, MD;
BOLOGA Olga, MD; CIOBĂNICĂ Olga, MD;
COROPCEANU Eduard, MD
(54) Procedeu de cultivare a sfeclei roşii Beta
vulgaris L.
(57) Invenţia se referă la legumicultură, şi anume
la un procedeu de cultivare a sfeclei roşii Beta vulgaris L.
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea
seminţelor înainte de semănat şi a plantelor
în faza unirii frunzelor în rânduri şi în faza
unirii frunzelor între rânduri cu soluţie apoasă
de 0,0001% mas. de un amestec, ce conţine
azotat de triaqua-hexa-µ-acetato(O,O')-µ3oxo-trifier(III) trihidrat, tetrafluoroborat de
bis(dimetilglioximato)di(nicotinamid)cobalt(III)
dihidrat, azotat de zinc şi azotat de magneziu
luate în raport de 4:9:4:9; totodată seminţele
se tratează prin înmuiere în soluţie în raport
de 1:1 în decurs de 2 ore, iar plantele se
tratează cu un consum de 200…250 L/ha.
Revendicări: 1
*
*

*
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(54)
(57)

Process for cultivation of red beet Beta
vulgaris L.
The invention relates to vegetable production, namely to a process for cultivation of
red beet Beta vulgaris L.
The process, according to the invention,
comprises presowing treatment of seeds and
plants in the phase of leaf closing in the row
and in the phase of leaf closing between the
rows with 0.0001% aqueous solution of a
mixture, comprising triaqua-hexa-µ-acetatrihydrate,
to(O,O')-µ3-oxo-triiron(III)nitrate
bis(dimethylglyoximato)di(nocotinamide)coba
lt(III)tetrafluoroborate dihydrate, zinc nitrate
and magnesium nitrate in the ratio of 4:9:4:9;
at the same time the seeds are treated by
soaking in solution in the ratio of 1:1 during 2
hours, and the plants are treated with a consumption of 200…250 L/ha.

INVENTIONS
(54)
(57)

Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ
культивирования
красной
свеклы Beta vulgaris L.
Изобретение относится к овощеводству, а
именно к способу культивирования красной свеклы Beta vulgaris L.
Способ, согласно изобретению, включает
обработку семян перед посевом и растений в фазе смыкания листьев в ряду и в
фазе смыкания листьев между рядами
0,0001% водным раствором смеси, содержащей триаква-гекса-µ-ацетато(O,O')-µ3оксо-трижелезо(III) нитрат тригидрат, бис
(диметилглиоксимато)ди(никотинамид)кобальт(III)тетрафтороборат дигидрат, нитрат цинка и нитрат магния, взятых в соотношении 4:9:4:9; при этом семена обрабатывают замачиванием в растворе в соотношении 1:1 в течении 2 часов, а растения
обрабатывают при расходе 200…250 л/га.
П. формулы: 1

(11) 814 (13) Y
(51) Int. Cl.: A23L 2/00 (2006.01)
(21) s 2013 0210
(22) 2013.12.16
(71)(72)(73) GHITENŞTEIN Efraim, MD
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Procedeu de fabricare a cvasului
Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de fabricare a cvasului.
Procedeul, conform invenţiei, prevede prepararea mustului de cvas prin diluarea concentratului de cvas cu apă fierbinte, adăugarea a
25% din cantitatea calculată de sirop de zahăr de 65% şi obţinerea mustului cu concentraţia de 3,2% substanţe uscate, adăugarea
drojdiei de panificaţie, fermentarea mustului,
răcirea şi limpezirea cvasului tânăr, cupajarea cu restul siropului de zahăr, totodată
siropul de zahăr este obţinut cu înlocuirea a
30% din cantitatea calculată de substanţe
uscate ale zahărului cu substanţe uscate ale
concentratului de suc de sorg zaharat, ce
conţine 73…75% de substanţe uscate şi
45…50% de substanţe fermentabile.
Rezultatul constă în majorarea termenului de
valabilitate şi reducerea cheltuielilor de
producţie.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for producing kvass
The invention relates to the food industry,
namely to a process for producing kvass.
The process, according to the invention,
comprises preparation of kvass wort by diluting the kvass wort concentrate with heated
water, addition of 25% of the calculated
amount of 65% sugar syrup and production
of wort with the concentration of 3.2% dry
substances, introduction of baker’s yeast,
fermentation of wort, cooling and clarification
of the young kvass, blending with the residual sugar syrup, at the same time the sugar
syrup is produced by substituting 30% of the
calculated amount of dry substances of the
sugar with dry substances of the sweet sorghum juice concentrate with a content of
73…75% of dry substances and 45…50% of
fermentable substances.
The result consists in increasing the shelf life
and reducing the production costs.
Claims: 1
*
*

*

INVENŢII
(54)
(57)

Способ производства кваса
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способу производства кваса.
Способ, согласно изобретению, предусматривает приготовление квасного сусла путем разведения концентрата квасного
сусла нагретой водой, добавление 25%
расчетного количества 65% сахарного сиропа и получение сусла с концентрацией
3,2% сухих веществ, введение хлебопекарных дрожжей, брожение сусла, охлаждение и осветление молодого кваса, купажирование с остаточным сахарным сиропом, при этом сахарный сироп получен
с замещением 30% расчетного количества
сухих веществ сахара сухими веществами
концентрата сока сахарного сорго, с содержанием 73…75% сухих веществ и
45…50% сбраживаемых веществ.
Результат состоит в увеличении срока
годности и сокращении производственных
затрат.
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cu decalaj circular faţă de bara (2) de mijloc
în direcţie inversă rotirii arborelui (3). Fiecare
bară (2) a rândurilor transversale este amplasată cu decalaj longitudinal în stânga şi în
dreapta faţă de poziţia iniţială.
Revendicări: 1
Figuri: 4
*
*

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

815 (13) Y
Int. Cl.: B01F 7/00 (2006.01)
B01F 7/02 (2006.01)
(21) s 2014 0009
(22) 2014.01.21
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) ANDRIEVSCHI Serghei,
MD;
LOZAN
Alexandr, MD; GUŞTIUC Igor, MD
(54) Malaxor cu acţiune ciclică
(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor de
maşini, în special la malaxoare, şi poate fi
utilizată la prepararea amestecurilor uscate,
semiuscate, de mortar şi de beton plastic sau
vârtos.
Malaxorul cu acţiune ciclică conţine un corp
(1) cu fund semicilindric, instalat pe nişte
suporturi (4), în pereţii frontali ai căruia este
montat un arbore (3) rotativ cu organe de
amestecare, executate în formă de bare
radiale (2), fixate pe arbore (3) în şah cu
formarea rândurilor longitudinale şi transversale. La capetele arborelui (3) sunt fixate
nişte răzuitoare radiale (8) diametral opuse.
Pe capetele barelor radiale (2) sunt montate
nişte răzuitoare longitudinale (7), înclinate
faţă de axa arborelui (3). Fiecare bară (2) a
rândurilor longitudinale, începând de la mijlocul rândului, este amplasată cu alternanţă,

*
Cyclic mixer
The invention relates to mechanical engineering, in particular to mixers and may be
used for preparation of dry, semidry, mortar
and concrete plastic or rigid mixtures.
The cyclic mixer comprises a body (1) with
semi-cylindrical bottom, installed on supports
(4), in the end walls of which is mounted a
rotary shaft (3) with mixing members, made
in the form of radial bars (2), fixed on the
shaft (3) in a staggered order with the formation of longitudinal and transverse rows.
At the ends of the shaft (3) are fixed diametrically opposite radial scrapers (8). At the
ends of the radial bars (2) are mounted longitudinal scrapers (7), inclined relative to the
axis of the shaft (3). Each bar (2) of the longitudinal rows, starting from the middle of the
row, is placed alternately, with circular displacement relative to the middle rod (2) in the
opposite direction of rotation of the shaft (3).
Each bar (2) of the transverse rows is placed
with longitudinal displacement to the left and
to the right relative to the initial position.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Смеситель циклического действия
Изобретение относится к машиностроению, в частности к смесителям, и может
быть использовано для приготовления сухих, полусухих, растворных и бетонных
пластичных или жестких смесей.
Смеситель циклического действия содержит установленный на опорах (4) корпус
(1) с полуцилиндрическим дном, в торцевых стенах которого смонтирован вращающийся вал (3) с перемешивающими
органами, выполненными в виде радиальных стержней (2), закрепленных на валу (3) в шахматном порядке с формированием продольных и поперечных рядов. На
концах вала (3) закреплены диаметрально
противоположные радиальные скребки
(8). На концах радиальных стержней (2)
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смонтированы продольные скребки (7),
наклоненные относительно оси вала (3).
Каждый стержень (2) продольных рядов,
начиная с середины ряда, размещен поочередно, с круговым смещением относительно стержня (2) с середины в обратном
направлении вращения вала (3). Каждый
стержень (2) поперечных рядов размещен
с продольным смещением влево и вправо
относительно начальной позиции.
П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11) 816 (13) Y
(51) Int. Cl.: F04B 43/14 (2006.01)
(21) s 2014 0042
(22) 2014.03.28
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) ŞCHILEOV Vladimir, MD; BOLOGA Mircea,
MD; GROSU Feodor, MD; COJEVNICOV Igor,
MD; POLICARPOV Albert, MD
(54) Pompă electrostatică
(57) Invenţia se referă la pompele electrostatice
pentru pomparea gazelor, lichidelor dielectrice şi conductoare şi poate fi utilizată în industria chimică şi electronică pentru crearea
presiunii în schimbătoare de căldură electroconvective şi tuburi termice electrohidrodinamice.
Pompa electrostatică include un canal cilindric dielectric (1), pe perimetrul interior al
căruia sunt instalaţi electrozi imobili (2), longitudinal canalului (1), cu pas egal, care sunt
conectaţi peste unul la acelaşi pol al sursei
de tensiune înaltă (3) şi dotaţi cu proeminenţe ascuţite (7). În interiorul canalului (1)
este instalat coaxial cu joc (6) cu posibilitatea
rotirii un cilindru dielectric (5), pe care sunt
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instalaţi electrozi mobili (4), longitudinal lui.
Pe capătul cilindrului (5) este instalată o
duză de ieşire (8), iar pe perimetrul interior al
cilindrului (5) este fixată o spirală (9) cu pasul
dintre spire micşorându-se în direcţia duzei
(8).
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Electrostatic pump
The invention relates to electrostatic pumps
for pumping gases, dielectric and conductive
fluids and may be used in the chemical and
electronic industries for creating a pressure
in electroconvective heat exchangers and
electrohydrodynamic heat pipes.
The electrostatic pump comprises a dielectric
cylindrical channel (1), on the inner perimeter
of which are installed fixed electrodes (2),
longitudinally to the channel (1), with identical pitch, which are connected over one to
the analogous poles of a high-voltage source
(3) and are provided with pointed projections
(7). Inside the channel (1) is coaxially installed with gap (6) with the possibility of rotation a dielectric cylinder (5), on which are
installed movable electrodes (4), longitudinally to it. At the end of the cylinder (5) is installed a discharge nozzle (8), and on the inner perimeter of the cylinder (5) is installed a
spiral (9) with the pitch between the coils decreasing towards the nozzle (8).
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Электростатический насос
Изобретение относится к электростатическим насосам для перекачки газов, диэлектрических и проводящих жидкостей и
может быть использовано в химической и
электронной промышленностях для создания напора в электроконвективных теплообменниках и электрогидродинамических тепловых трубах.
Электростатический насос включает диэлектрический цилиндрический канал (1),
по внутреннему периметру которого установлены неподвижные электроды (2),
продольно каналу (1), с одинаковым шагом, которые подключены через один к

INVENŢII
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одноименным полюсам высоковольтного
источника напряжения (3) и снабжены
острийковыми выступами (7). Внутри канала (1) установлен коаксиально с зазором (6) с возможностью вращения диэлектрический цилиндр (5), на котором установлены подвижные электроды (4), продольно ему. На конце цилиндра (5) установлено выходное сопло (8), а по внутреннему периметру цилиндра (5) установлена спираль (9) с шагом между витками
уменьшающимся по направлению к соплу
(8).

rezistoare, conectate cu câte un pol la contactele fixe ale comutatorului (10), iar cu ceilalţi poli împreună − la celălalt pol al rezistorului variabil (7), precum şi două cleme (2) şi
(8), una conectată la celălalt pol al rezistorului fix (3), iar a doua – la masă. Convertorul
mai conţine trei amplificatoare operaţionale
(1), (4) şi (6), fiecare cu câte două intrări şi o
ieşire. Amplificatoarele (1) şi (6) sunt conectate fiecare cu intrările inversoare la ieşirile
sale, iar cu intrările neinversoare − respectiv,
la clema (2) şi la celălalt pol al rezistorului
variabil (7). Intrările inversoare şi neinversoare ale amplificatorului (4) sunt conectate, respectiv, la ieşirile amplificatoarelor (1) şi (6),
iar ieşirea lui este conectată la intrarea neinversoare a amplificatorului (5).

П. формулы: 1
Фиг.: 2

Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

(11)
(51)

817 (13) Y
Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
H03H 11/46 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
(21) s 2014 0022
(22) 2014.02.12
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD
(54) Convertor de rezistenţă negativă
(57) Invenţia se referă la domeniile tehnicii de
măsurare şi radioelectronicii şi poate fi utilizată pentru reproducerea cu precizie înaltă a
rezistenţelor negative cu reglare în bandă
largă de valori.
Convertorul de rezistenţă negativă conţine
un amplificator operaţional (5) cu două intrări
şi o ieşire, conectat cu intrarea inversoare la
masă, un rezistor fix (3), conectat cu un pol
la ieşirea amplificatorului (5), un comutator
(10), conectat cu contactul mobil la ieşirea
amplificatorului (5), un rezistor variabil (7),
conectat cu un pol la masă, un bloc (9) din n

*
* *
Negative resistance converter
The invention relates to the field of measuring equipment and radio electronics and can
be used for high-accuracy reproduction of
negative resistances adjustable with regulation in a wide value range.
The negative resistance converter comprises
an operational amplifier (5) with two inputs
and one output, having its inverting input
connected to the common wire, a fixed resistor (3), having one pole connected to the
output of the amplifier (5), a switch (10), connected with the movable contact to the output of the amplifier (5), a variable resistor (7),
having one pole connected to the common
wire, a block (9) of n resistors, connected
with one pole to the fixed contacts of the
switch (10) and with the other poles together −
to the other pole of the variable resistor (7),
and two terminals (2) and (8), one being
connected to the other pole of the fixed resistor (3) and the second − to the common wire.
The converter further comprises three operational amplifiers (1), (4) and (6), each with
two inputs and one output. The amplifiers (1)
and (6) are each connected with their inverting inputs to their outputs and with their noninverting inputs − to the terminal (2) and to
the other pole of the variable resistor (7), respectively. The inverting and non-inverting
inputs of the amplifier (4) are connected to
the outputs of the amplifiers (1) and (6), re-
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spectively, and its output is connected to the
non-inverting input of the amplifier (5).
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Конвертор отрицательного сопротивления
Изобретение относится к областям измерительной техники и радиоэлектроники и
может быть использовано для воспроизведения с высокой точностью отрицательных сопротивлений с регулировкой в
широком диапазоне значений.
Конвертор отрицательного сопротивления содержит операционный усилитель
(5) с двумя входами и одним выходом,
подключенный инвертирующим входом к
общему проводу, постоянный резистор
(3), подключенный одним полюсом к
выходу усилителя (5), переключатель (10),
подключенный подвижным контактом к
выходу усилителя (5), переменный резистор (7), подключенный одним полюсом к
общему проводу, блок (9) из n резисторов,
подключенных одним из полюсов к неподвижным контактам переключателя (10), а
другими полюсами вместе − к другому
полюсу переменного резистора (7), а
также две клеммы (2) и (8), одна подключеная к другому полюсу постоянного
резистора (3), а вторая – к общему проводу. Конвертор еще содержит три операционных усилителя (1), (4) и (6), каждый с
двумя входами и одним выходом. Усилители (1) и (6) подключены каждый инвертирующими входами к своим выходам, а
неинвертирующими входами − к клемме
(2) и к другому полюсу переменного резистора (7), соответственно. Инвертирующий и неинвертирующий входы усилителя
(4) подключены к выходам усилителей (1)
и (6), соответственно, а его выход подключен к неинвертирующему входу усилителя
(5).
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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(11)
(51)

818 (13) Y
Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
H03H 11/46 (2006.01)
(21) s 2014 0025
(22) 2014.02.26
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD; NICOLAEV Pavel, MD
(54) Convertor de impedanţă
(57) Invenţia se referă la tehnica electrică de măsurat şi radioelectronică şi poate fi utilizată
pentru reproducerea impedanţelor cu orice
caracter şi cu posibilitatea reglării independente a componentelor activă şi reactivă.
Convertorul de impedanţă conţine două
cleme (3, 5), una dintre care (3) este conectată la masă, un amplificator operaţional (1),
conectat cu intrarea inversoare la cea de-a
doua clemă (5), două rezistoare (2, 4), unul
dintre care (2) este conectat între ieşirea
amplificatorului operaţional (1) şi intrarea lui
inversoare, iar al doilea (4) − între intrarea
neinversoare a amplificatorului operaţional
(1) şi masă, două amplificatoare programabile (9, 10) cu coeficienţi de transfer reglabili
lin în limitele -1...+1, un defazor (11) cu
defazaj de 90°, conectat cu intrarea la ieşirea
primului amplificator programabil (10), precum şi două amplificatoare diferenţiale (6,
12). Primul amplificator diferenţial (6) este
conectat cu intrările respectiv la ieşirea
amplificatorului operaţional (1) şi la intrarea
lui neinversoare, iar al doilea (12) este
conectat cu intrările respectiv la ieşirile
defazorului (11) şi celui de-al doilea amplificator programabil (9), iar cu ieşirea − la in-
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extreme resistors connected respectively to
the contacts a and b, and a switch, having its
movable contact connected to the contact c,
and the fixed contacts – to the points of interconnection of divider’s resistors and to the
contact a, respectively. The dividers (7, 8)
have the contacts a connected to the output
of the first differential amplifier (6), the contacts c – to the inputs of the first (10) and second (9) programmable amplifiers, respectively, and the contacts b – to the common
wire.

trarea neinversoare a amplificatorului operaţional (1). Convertorul mai conţine două
divizoare de tensiune (7, 8), fiecare fiind format din trei contacte a, b şi c, n rezistoare,
conectate în serie, cu polii rezistoarelor extreme conectaţi respectiv la contactele a şi b,
şi un comutator, conectat cu contactul mobil
la contactul c, iar cu contactele fixe − respectiv la punctele de interconectare ale
rezistoarelor divizorului şi la contactul a.
Divizoarele (7, 8) sunt conectate cu contactele a la ieşirea primului amplificator diferenţial (6), cu contactele c − respectiv la intrările
primului (10) şi celui de-al doilea (9) amplificatoare programabile, iar cu contactele b −
la masă.
Revendicări: 2
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Impedance converter
The invention relates to electromeasuring
engineering and radio electronics and can be
used to reproduce impedances of any character with the possibility of independent regulation of active and reactive components.
The impedance converter comprises two
terminals (3, 5), one of which (3) is connected to the common wire, an operational amplifier (1), having its inverting input connected
to the second terminal (5), two resistors (2,
4), one of which (2) is connected between
the output of the operational amplifier (1) and
its inverting input, and the second (4) – between the non-inverting input of the operational amplifier (1) and the common wire, two
programmable amplifiers (9, 10) with the
transmission coefficients smoothly adjustable
within the limits -1…+1, a phase shifter (11)
with the phase shift of 90°, having its input
connected to the output of the first programmable amplifier (10), and two differential amplifiers (6, 12). The first differential amplifier
(6) has its inputs connected respectively to
the output of the operational amplifier (1) and
its non-inverting input, and the second (12)
has its inputs connected respectively to the
outputs of the phase shifter (11) and the second programmable amplifier (9), and its
output – to the non-inverting input of the operational amplifier (1). The converter also
comprises two voltage dividers (7, 8), each
consisting of three contacts a, b and c, n resistors, connected in series, with the poles of

Claims: 2
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Конвертор импеданса
Изобретение относится к электроизмерительной технике и радиоэлектронике и
может быть использовано для воспроизведения импедансов любого характера
с возможностью независимой регулировки
активной и реактивной составляющих.
Конвертор импеданса содержит две
клеммы (3, 5), одна из которых (3) подключена к общему проводу, операционный усилитель (1), подключенный инвертирующим входом ко второй клемме (5),
два резистора (2, 4), один из которых (2)
подключен между выходом операционного усилителя (1) и его инвертирующим
входом, а второй (4) − между неинвертирующим входом операционного усилителя
(1) и общим проводом, два программируемых усилителя (9, 10) с коэффициентами передачи регулируемыми плавно в
пределах -1...+1, фазовращатель (11) с
фазовым сдвигом 90°, подключенный входом к выходу первого программируемого
усилителя (10), а также два дифференциальных усилителя (6, 12). Первый дифференциальный усилитель (6) подключен
входами соответственно к выходу операционного усилителя (1) и к его неинвертирующему входу, а второй (12) подключен
входами соответственно к выходам фазовращателя (11) и второго программируемого усилителя (9), а выходом − к неинвертирующему входу операционного
усилителя (1). Конвертор также содержит
два делителя напряжения (7, 8), каждый
состоящий из трех контактов a, b и c, последовательно соединенных n − резисторов, с полюсами крайних резисторов под-
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ключенными к контактам a и b, соответственно, и переключателя, подключенного
подвижным контактом к контакту с, а неподвижными контактами − к точкам взаимного соединения резисторов делителя
и к контакту а соответственно. Делители
(7, 8) подключены контактами а к выходу
первого дифференциального усилителя
(6), контактами с − к входам первого (10) и
второго (9) программируемых усилителей
соответственно, а контактами b − к общему проводу.
П. формулы: 2
Фиг.: 2
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

Cod ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1

JP

4264

(13) Cod
ST.16
OMPI
C1

2

MD

4267

C1

3
4

MD
MD

4272
4273

C1
C1

5

MD

4274

C1

6

FR

4275

C1

7

MD

4276

C1

(51) Indici de clasificare

C07D 231/20 (2006.01)
C07C 49/792 (2006.01)
C07C 69/96 (2006.01)
A01N 43/56 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
G06K 1/00 (2006.01)
G06K 1/12 (2006.01)
G06K 3/00 (2006.01)
B41M 5/24 (2006.01)
A01G 17/00 (2006.01)
C03C 3/087 (2006.01)
C03C 4/02 (2006.01)
C03C 1/04 (2006.01)
C03C 6/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C07C 251/70 (2006.01)
C07D 213/82 (2006.01)
A01N 55/02 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 47/16 (2006.01)
A01G 7/06 (2006.01)
C07D 223/16 (2006.01)
C07C 209/24 (2006.01)
C07C 13/44 (2006.01)
C07C 211/11 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
G03G 5/04 (2006.01)
H01L 21/203 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

a 2010 0122

2009.05.19

12/2013

a 2011 0023

2011.03.16

12/2013

a 2012 0055
a 2013 0075

2012.06.20
2013.10.16

2/2014
2/2014

a 2013 0033

2013.05.27

2/2014

a 2012 0123

2012.12.14

2/2014

a 2012 0104

2012.11.13

2/2014

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.

(11) Nr.
brevet

(13) Cod
ST.16
OMPI

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

3
690

4
Z

2

MD

728

Z

(51) Indici de clasificare

5
H01B 13/06 (2006.01)
G01R 1/28 (2006.01)
G01R 1/30 (2006.01)
A01C 7/02 (2006.01)
A01C 7/04 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6
s 2012 0126

7
2012.09.10

8
10/2013

s 2013 0093

2013.05.30

2/2014
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1
3

2
MD

3
729

4
Z

4
5

MD
MD

732
734

Z
Z

6

MD

735

Z

7
8

MD
MD

736
737

Z
Z

9

MD

738

Z

10

MD

739

Z

11

MD

740

Z

12

MD

741

Z

13

MD

742

Z

38

5
A01G 1/00 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
C07C 251/70 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
A61K 31/455 (2006.01)
A01N 55/02 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A61B 5/12 (2006.01)
A61K 6/02 (2006.01)
A61N 5/067 (2006.01)
A61K 6/02 (2006.01)
A61N 5/067 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)
E03C 1/30 (2006.01)
E03F 5/14 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/12 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
B26F 3/12 (2006.01)
B26D 1/553 (2006.01)
F28D 15/00 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)
G01R 27/02 (2006.01)
H03H 11/46 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
G06F 7/06 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
G06Q 20/02 (2012.01)
G06Q 20/30 (2012.01)
H02M 7/06 (2006.01)

6
s 2013 0104

7
2013.06.07

8
2/2014

s 2013 0066
s 2013 0126

2013.04.12
2013.07.12

2/2014
2/2014

s 2013 0127

2013.07.12

2/2014

s 2013 0081
s 2013 0088

2013.05.14
2013.05.20

2/2014
2/2014

s 2013 0001

2011.04.11

2/2014

s 2012 0121

2012.08.28

2/2014

s 2013 0150

2013.08.28

2/2014

s 2012 0027

2012.02.07

2/2014

s 2013 0008

2013.01.23

2/2014

SOIURI DE PLANTE

MD - BOPI 9/2014

II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

L

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

П

равовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 39-XVI от 29 февраля 2008 г. об охране сортов растений.
В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и стабильным
и обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.
Заявка на патент на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно ст. 11
и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.
Материалы заявок на патенты на сорта растений, информация о которых опубликована в
BOPI, находятся в библиотеке AGEPI и могут быть предоставлены для ознакомления, а также для
платного изготовления копий.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
PLANT VARIETIES MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К СОРТАМ РАСТЕНИЙ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate
Published plant variety patent applications
Опубликованные заявки на патент на сорт растения
BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Granted plant variety patents
Предоставленные патенты на сорт растения
FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual)
Numerical index of granted plant variety patents (yearly)
Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued plant variety patents
Выданные патенты на сорт растения
FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase
List of withdrawn plant variety patent applications
Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения
FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse
List of refused plant variety patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения
MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate
List of nullited plant variety patent applications
Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat
List of invalid plant variety patents
Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено
HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
List of revalidated plant variety patents
Перечень восстановленных патентов на сорт растения

40

SOIURI DE PLANTE

MD - BOPI 9/2014

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patents applications /
Опубликованные заявки на патент
на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea propusă
a soiului

No.

Application number /
Filing date

a. Applicant
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Proposed variety
denomination

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Заявитель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Предложенное
наименование сорта

1

v 2014 0023 /
2014.07.04

a. C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO
VIVAISTI - Societa Consortile a r.l., IT

CĂPŞUN
(Fragaria L.)

b. LEIS Michelangelo, IT;
MARTINELLI Alessio, IT;
CASTAGNOLI Gianfranco, IT

Strawberry
(Fragaria L.)

LAETITIA

Земляника
(Fragaria L.)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /
Issued plant variety patents /
Выданные патенты на сорт растения
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

2

Номер заявки /
Дата подачи
2
v 2011 0001 /
2011.01.03

v 2011 0002 /
2011.01.03

3

4

5

6

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE,
MD

MĂR
(Malus domestica Borkh.)

COREAGAT

150 / 2014.05.31

b. BUCARCIUC Victor, MD;
FISCHER Christa, DE

Яблоня
(Malus domestica Borkh.)

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE,
MD

MĂR
(Malus domestica Borkh.)

COREAL

151 / 2014.05.31

b. BUCARCIUC Victor, MD;
FISCHER Christa, DE

Яблоня
(Malus domestica Borkh.)

Apple
(Malus domestica Borkh.)

Apple
(Malus domestica Borkh.)
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1
3

2
v 2011 0003 /
2011.01.03

PLANT VARIETIES
3
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE,
MD
b. BUCARCIUC Victor, MD;
FISCHER Christa, DE

4

5

v 2011 0004 /
2011.01.03

v 2011 0005 /
2011.01.03

7

42

v 2011 0006 /
2011.01.03

v 2011 0007 /
2011.01.03

MĂR
(Malus domestica Borkh.)

5

6

COREALOR

152 / 2014.05.31

COREDOVA

153 / 2014.05.31

COREJUNO

154 / 2014.05.31

COREOR

155 / 2014.05.31

CORETARD

156 / 2014.05.31

Apple
(Malus domestica Borkh.)
Яблоня
(Malus domestica Borkh.)

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE,
MD

Apple
(Malus domestica Borkh.)

b. BUCARCIUC Victor, MD;
FISCHER Christa, DE

Яблоня
(Malus domestica Borkh.)

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE,
MD

MĂR
(Malus domestica Borkh.)

b. BUCARCIUC Victor, MD;
FISCHER Christa, DE
6

4

MĂR
(Malus domestica Borkh.)

Apple
(Malus domestica Borkh.)
Яблоня
(Malus domestica Borkh.)

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE,
MD

MĂR
(Malus domestica Borkh.)

b. BUCARCIUC Victor, MD;
FISCHER Christa, DE

Яблоня
(Malus domestica Borkh.)

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE,
MD

MĂR
(Malus domestica Borkh.)

b. BUCARCIUC Victor, MD;
FISCHER Christa, DE

Яблоня
(Malus domestica Borkh.)

Apple
(Malus domestica Borkh.)

Apple
(Malus domestica Borkh.)
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III
Mărci / Trademarks

P

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

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

L

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

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

Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

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

I

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a trademark
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a
representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents
provided for in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person shall
be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need for refusal
of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against registration of
a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of Article 8 of the Law.
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(210) 034699
(220) 2014.02.25
(730) SÎRBU Anatolie, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2014
(540)

(591) Culori revendicate: argintiu, gri, alb, albastru.
(511) NCL(10-2014)
(320) 2013.08.28
34 - ţigarete; tutun; produse de tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători;
(220) 2014.02.26
34 - ţigări.
(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: negru, galben, alb, roşu,
auriu, gri.
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 03.03.01; 03.03.15; 18.02.01; 19.07.01;
19.08.07; 24.01.19; 25.01.15; 29.01.15.

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

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 25.01.19; 25.05.25;
25.07.15; 25.12.01; 29.01.14.

(210) 034840
(220) 2014.03.27
(730) Diamond Quest Limited, VG
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice
(540)

034711
2014.02.26
00003019798
2013.08.28
GB
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
(511) NCL(10-2014)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; ţigarete; portţigarete; filtre pentru ţigarete; foarfeci pentru ţigări de foi, capete de ţigarete;
foiţe pentru ţigarete; muştiucuri pentru ţigări
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şi ţigarete; pipe de tutun, punguţe de tutun;
cigarillos; trabucuri; scrumiere pentru fumători; brichete pentru fumători.
(531) CFE(5) 01.01.10; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.04;
27.05.09; 27.05.17.

(210) 034841
(220) 2014.03.27
(730) Diamond Quest Limited, VG
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; produse de curăţare
de uz casnic.

(210) 034963
(220) 2014.04.15
(730) CABIGRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; ţigarete; portţigarete; filtre pentru ţigarete; foarfeci pentru ţigări de foi, capete de ţigarete;
foiţe pentru ţigarete; muştiucuri pentru ţigări
şi ţigarete; pipe de tutun, punguţe de tutun;
cigarillos; trabucuri; scrumiere pentru fumători; brichete pentru fumători.
(531) CFE(5) 27.01.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.04;
27.05.09; 27.05.17.

(554)
(591)
(511)
21 -

(210) 034920
(220) 2014.04.07
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
company, US
300 Park Avenue, New York, New York 10022,
Statele Unite ale Americii
(540)

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

Marcă tridimensională.
Culori revendicate: alb, negru, verde.
NCL(10-2014)
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei de construcţie); sticlărie;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 05.07.08; 19.07.06; 19.07.17; 29.01.13.

(210) 034965
(220) 2014.04.15
(730) CABIGRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
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(554)
(591)
(511)
33 -

Marcă tridimensională.
Culori revendicate: alb, negru, verde.
NCL(10-2014)
băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(531) CFE(5) 19.07.06; 19.07.09; 23.01.01; 29.01.13.

(210) 034967
(220) 2014.04.15
(730) CABIGRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(554)
(591)
(511)
21 -

Marcă tridimensională.
Culori revendicate: alb, negru, verde.
NCL(10-2014)
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei de construcţie); sticlărie;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 05.03.14; 05.07.15; 19.07.06; 29.01.13.

(210) 034966
(220) 2014.04.15
(730) CABIGRUP S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(554)
(591)
(511)
21 -

Marcă tridimensională.
Culori revendicate: alb, negru, verde.
NCL(10-2014)
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei de construcţie); sticlărie;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 05.03.14; 05.07.13; 19.07.06; 19.07.13;
29.01.13.

(210) 034968
(220) 2014.04.15
(730) CABIGRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(554)
(591)
(511)
21 -

TRADEMARKS
(210) 035073
(220) 2014.05.06
(730) VIERU Inesa, MD
Str. Ioana Radu nr. 7,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

Marcă tridimensională.
Culori revendicate: alb, negru, verde.
NCL(10-2014)
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei de construcţie); sticlărie;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 05.07.08; 19.07.06; 19.07.17; 29.01.13.

(511) NCL(10-2014)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 02.09.01; 27.03.02; 27.05.13.

(210) 035035
(220) 2014.04.29
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
company, US
300 Park Avenue, New York, New York 10022,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
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(210) 035088
(220) 2014.05.12
(730) Diamond Quest Limited, VG
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice
(540)

(511) NCL(10-2014)
34 - tutun, articole pentru fumători; chibrituri; ţigarete; portţigarete; filtre pentru ţigarete; foarfeci pentru ţigări de foi; capete de ţigarete;
foiţe pentru ţigarete; muştiucuri pentru ţigări
şi ţigarete; pipe de tutun, punguţe de tutun,
cigarillos; trabucuri; scrumiere pentru fumători; brichete pentru fumători.

MĂRCI
(210) 035089
(220) 2014.05.12
(730) Diamond Quest Limited, VG
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice
(540)
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(511) NCL(10-2014)
34 - tutun, articole pentru fumători; chibrituri; ţigarete; portţigarete; filtre pentru ţigarete; foarfeci pentru ţigări de foi; capete de ţigarete;
foiţe pentru ţigarete; muştiucuri pentru ţigări
şi ţigarete; pipe de tutun, punguţe de tutun,
cigarillos; trabucuri; scrumiere pentru fumători; brichete pentru fumători.
(531) CFE(5) 03.03.15; 24.01.09; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17.

(210) 035140
(220) 2014.05.17
(730) BURUIANĂ Tudor, MD
Str. Varlaam nr. 28,
MD-3600, Ungheni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
34 - tutun, articole pentru fumători; chibrituri; ţigarete; portţigarete; filtre pentru ţigarete; foarfeci pentru ţigări de foi; capete de ţigarete;
foiţe pentru ţigarete; muştiucuri pentru ţigări
şi ţigarete; pipe de tutun, punguţe de tutun,
cigarillos; trabucuri; scrumiere pentru fumători; brichete pentru fumători.

(511) NCL(10-2014)
42 - crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 14.01.24; 25.07.01; 25.07.03; 25.07.22;
26.04.18; 26.04.24; 27.05.11.

(210) 035090
(220) 2014.05.12
(730) Diamond Quest Limited, VG
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice
(540)

(210) 035150
(220) 2014.05.20
(730) EDIGAREAN Samvel, MD
Str. Oanţa nr. 10, MD-3721,
Lozova, Străşeni, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, negru, albastru,
albastru-deschis, alb, roz, verde, galben,
oranj, violet, gri.
(511) NCL(10-2014)
16 - publicaţii periodice, ziare, albume, reviste,
pliante, cataloage, tipărituri;
35 - publicitate;
38 - telecomunicaţii; servicii de furnizare de Internet incluse în clasa 38;
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41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv toate serviciile
sus-menţionate furnizate prin intermediul
Internetului;
42 - servicii de creare şi menţinere de site web.
(531) CFE(5) 02.09.04; 02.09.08; 20.05.01; 25.07.03;
27.03.02; 29.01.15.

(210) 035155
(220) 2014.05.21
(730) ARCOR S.A.I.C., AR
Av. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of
Cordoba, Argentina
(540)

TRADEMARKS
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;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
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.

(210) 035180
(220) 2014.05.26
(730) LAZARI Lilian, MD
MD-2084, Măcăreşti, Ungheni, Republica
Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: galben, roşu.
(511) NCL(10-2014)
30 - bomboane de ciocolată, produse de patiserie
cu umplutură dulce (alfajores) şi napolitane.
(531) CFE(5) 02.09.01; 26.01.04; 26.01.18; 26.04.10;
27.05.02; 29.01.12.

(210) 035179
(220) 2014.05.26
(730) SEVITEL-CENTRU S.R.L., MD
Str. Petru Zadnipru nr. 2, ap. 163,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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
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(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 035181
(220) 2014.05.26
(730) LAZARI Lilian, MD
MD-2084, Măcăreşti, Ungheni, Republica
Moldova
(540)

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

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

(210) 035182
(220) 2014.05.23
(730) Choice Hotels International, Inc., US
1 Choice Hotels Circle, Suite 400, Rockville,
MD 20850, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 9/2014
(511) NCL(10-2014)
43 - servicii prestate de hoteluri şi moteluri, servicii de rezervare de hotel şi motel pentru terţi,
servicii de rezervare on-line de hotel şi motel
pentru terţi.
(531) CFE(5) 07.11.10; 25.01.06; 26.01.16; 26.04.10;
26.04.18; 26.04.24; 27.05.24.

(210) 035184
(220) 2014.05.23
(730) Choice Hotels International, Inc., US
1 Choice Hotels Circle, Suite 400, Rockville,
MD 20850, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
43 - servicii prestare de hoteluri şi moteluri, servicii de rezervare de hotel şi motel pentru terţi,
servicii de rezervare on-line de hotel şi motel
pentru terţi.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.18; 26.04.24;
27.03.11; 27.05.21; 27.05.22; 27.05.24.

(210) 035183
(220) 2014.05.23
(730) Choice Hotels International, Inc., US
1 Choice Hotels Circle, Suite 400, Rockville,
MD 20850, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ''INN'', cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(10-2014)
43 - servicii prestate de hoteluri şi moteluri,
servicii de rezervare de hotel şi motel pentru
terţi, servicii de rezervare on-line de hotel şi
motel pentru terţi.
(531) CFE(5) 01.07.06; 26.02.01; 26.04.04; 26.04.18;
26.04.24; 26.11.12; 27.05.24.

(210) 035185
(220) 2014.05.23
(730) Choice Hotels International, Inc., US
1 Choice Hotels Circle, Suite 400, Rockville,
MD 20850, Statele Unite ale Americii
(540)
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ''HOTELS''.
(511) NCL(10-2014)
43 - servicii prestate de hoteluri şi moteluri, servicii de rezervare de hotel şi motel pentru terţi,
servicii de rezervare on-line de hotel şi motel
pentru terţi.

(210) 035193
(220) 2014.05.26
(730) RÎJCOV Alexei, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 19, bloc 1, ap. 63,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
BOBROVSCHI Maxim, MD
Bd. Dacia nr. 50, ap. 151,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 035194
(220) 2014.05.26
(730) GRECU Ana, MD
Str-la Alexandru cel Bun nr. 1,
MD-3600, Ungheni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate: negru, verde, alb, oranj,
albastru, roz, roşu, galben.
(511) NCL(10-2014)
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; safeuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 25.07.03; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.11;
27.05.15; 29.01.15.
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(210) 035201
(220) 2014.05.27
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; preparate farmaceutice şi medicale pentru uz uman
şi veterinar.

(210) 035214
(220) 2014.05.27
(730) Caterpillar Inc., US
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629,
Statele Unite ale Americii

MĂRCI
(540)

(511) NCL(10-2014)
14 - metale preţioase şi aliaje ale acestora, precum şi produse din metale preţioase sau
placate cu acestea, necuprinse în alte clase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi alte
instrumente pentru măsurarea timpului; ceasuri de mână, ceasuri, butoni de manşetă,
lanţuri cu buton pentru cravată, agrafe de
cravată, brăţări, pandantive, catarame, cercei, amulete, brelocuri, ace de rever, insigne,
coliere, lanţuri de ceas, ceasuri deşteptătoare, ceasuri de perete, cureluşe de ceas, cutii
de ceas, lanţuri (bijuterii), lanţuri de ceas,
cronografe (ceasuri), cronometre, portţigarete, clipsuri, gablonzuri, brichete, accesorii
pentru fixarea cravatei, ace (bijuterii), ceasuri
de buzunar, inele, cronometre, curele de
ceas, inele de strângere pentru cravată, ace
cu gămălie pentru cravată, mecanisme de
ceasornic, piese pentru ceasornice;
18 - piele şi imitaţii de piele, produse din piele,
necuprinse în alte clase; piei de animale;
valize şi saci de voiaj; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane; cravaşe, bice, articole de
harnaşament şi şelărie; suporturi pentru cărţi
de vizită, cutii pentru carduri de credit, portchei, suporturi pentru monede, portmonee,
portofele, saci pentru haine de voiaj, raniţe,
saci de zbor, genţi mari, saci de sport, rucsacuri, genţi pentru elevi, pungi şi portofele;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte
de lucru, de sport şi casual, inclusiv caschete, corsete, cravate, fulare şi articole care
servesc la acoperirea capului, încălţăminte,
tricouri, şorturi, pantaloni pentru antrenamente, cămăşi şi tricouri pentru sport, maiouri,
manşete, brăţări din materiale ţesute şi neţesute, scurte, veste, mănuşi, mitene, îmbrăcăminte impermeabilă, combinezoane şi
şosete;
28 - jocuri şi jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru pomul de Crăciun; articole de jucării; modele de vehicule la scară redusă (miniaturi);
modele de maşini la scară redusă (miniaturi);
modele de maşini de săpat şi de construcţie
la scară redusă (miniaturi); modele de utilaj

MD - BOPI 9/2014
şi tehnică la scară redusă (miniaturi); modele
de complecte de trenuri la scară redusă (miniaturi); cărţi de joc; jocuri la calculator portative.

(210) 035215
(220) 2014.05.27
(730) Caterpillar Inc., US
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
14 - metale preţioase şi aliaje ale acestora, precum şi produse din metale preţioase sau
placate cu acestea, necuprinse în alte clase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi alte
instrumente pentru măsurarea timpului; ceasuri de mână, ceasuri, butoni de manşetă,
lanţuri cu buton pentru cravată, agrafe de
cravată, brăţări, pandantive, catarame, cercei, amulete, brelocuri, ace de rever, insigne,
coliere, lanţuri de ceas, ceasuri deşteptătoare, ceasuri de perete, cureluşe de ceas, cutii
de ceas, lanţuri (bijuterii), lanţuri de ceas,
cronografe (ceasuri), cronometre, portţigarete, clipsuri, gablonzuri, brichete, accesorii
pentru fixarea cravatei, ace (bijuterii), ceasuri
de buzunar, inele, cronometre, curele de
ceas, inele de strângere pentru cravată, ace
cu gămălie pentru cravată, mecanisme de
ceasornic, piese pentru ceasornice;
18 - piele şi imitaţii de piele, produse din piele,
necuprinse în alte clase; piei de animale;
valize şi saci de voiaj; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane; cravaşe, bice, articole de
harnaşament şi şelărie; suporturi pentru cărţi
de vizită, cutii pentru carduri de credit, portchei, suporturi pentru monede, portmonee,
portofele, saci pentru haine de voiaj, raniţe,
saci de zbor, genţi mari, saci de sport, rucsacuri, genţi pentru elevi, pungi şi portofele;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte
de lucru, de sport şi casual, inclusiv caschete, corsete, cravate, fulare şi articole care
servesc la acoperirea capului, încălţăminte,
tricouri, şorturi, pantaloni pentru antrenamente, cămăşi şi tricouri pentru sport, maiouri,
manşete, brăţări din materiale ţesute şi neţesute, scurte, veste, mănuşi, mitene, îmbră-
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căminte
şosete;

impermeabilă,

TRADEMARKS
combinezoane

şi

28 - jocuri şi jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru pomul de Crăciun; articole de jucării; modele de vehicule la scară redusă (miniaturi);
modele de maşini la scară redusă (miniaturi);
modele de maşini de săpat şi de construcţie
la scară redusă (miniaturi); modele de utilaj
şi tehnică la scară redusă (miniaturi); modele
de complecte de trenuri la scară redusă (miniaturi); cărţi de joc; jocuri la calculator portative.

(210) 035222
(220) 2014.05.22
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice şi suplimente alimentare biologic active.

(210) 035226
(220) 2014.06.02
(730) Public
Joint
Stock
Company
"Pharmstandard-Leksredstva", RU
2 Agregatnaya str., 1A/18, g. Kursk, 305022,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice şi suplimente alimentare biologic active.

(210) 035227
(220) 2014.06.02
(730) IMPERIAL UNIT S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 85,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 19.07.01; 26.01.18; 27.05.22.

(210) 035225
(220) 2014.06.02
(730) Public
Joint
Stock
Company
"Pharmstandard - Tomskhimpharm", RU
Pr. Lenina, d. 211, 634009, g. Tomsk,
Federaţia Rusă
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MĂRCI
(591) Culori revendicate: verde, negru, roşu, galben, alb, azuriu.
(511) NCL(10-2014)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat; articole pentru
fumători, inclusiv hârtie pentru ţigarete şi
tuburi pentru ţigarete, filtre pentru ţigarete,
borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.03.06; 05.01.12; 26.01.15; 29.01.15.

(210) 035228
(220) 2014.06.02
(730) GOGU Marin, MD
Str. Trei Fîntîni nr. 4,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2014
(210) 035231
(220) 2014.06.04
(730) ALLAHVERDIEV Muharib, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 35, ap. 37,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
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;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;

(511) NCL(10-2014)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat; kretek; snus; substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 01.15.11; 25.01.09; 28.03.00.

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 şi faianţă necuprinse în
alte clase;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 035232
(220) 2014.06.04
(730) ALLAHVERDIEV Muharib, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 35, ap. 37,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
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;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie şi faianţă necuprinse în
alte clase;

(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.03; 02.01.17; 02.01.22;
27.05.11.

(210) 035252
(220) 2014.06.09
(730) HOROLISKII
MOLOCINOKONSERVNÎI
KOMBINAT DETSKIH PRODUKTOV,
societate pe acţiuni publică, UA
str. Molodejnaia, 17, 37800, m. Horol, Ucraina
(540)

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

(210) 035236
(220) 2014.06.02
(730) GROIAN Nicolae, MD
Bd. Dacia nr. 46, ap. 69,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Хорольський Завод Дитячих
Продуктiв", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, albastru-deschis.

MĂRCI
(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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gustări pe bază de soia; toate cele menţionate
anterior, cu excepţia supelor şi bulionurilor;
30 - gustări gata preparate care conţin în principal
boabe, porumb, cereale, alte produse vegetale sau combinaţii ale acestora, inclusiv
chipsuri de porumb, chipsuri de tortilla, fulgi
de pită, fulgi de orez, turte din orez, biscuiţi
din orez, biscuiţi, covrigei, floricele de porumb preparate, floricele de porumb, floricele
de porumb şi alune caramelizate, batoane;
toate cele menţionate anterior, cu excepţia
pizzei.
(531) CFE(5) 25.01.06; 25.01.15; 26.04.16; 27.05.17;
29.01.14.

(210) 035266
(220) 2014.06.12
(730) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., RO
391 Calea Vacaresti, 4th floor, 2nd Section,
4th district, Bucharest, România
(540)

(531) CFE(5) 02.03.23; 02.05.23; 02.07.09; 02.07.10;
28.05.00.

(210) 035265
(220) 2014.06.12
(730) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., RO
391 Calea Vacaresti, 4th floor, 2nd Section,
4th district, Bucharest, România
(540)

(511) NCL(10-2014)
29 - gustări gata preparate care conţin în principal
cartofi, nuci, produse din nuci, seminţe, fructe sau alte produse vegetale sau combinaţii
ale acestora, inclusiv chipsuri de cartofi, cartofi prăjiţi (potato crisps), chipsuri de taro,
gustări din carne de porc, gustări din carne
de vită, gustări pe bază de soia; toate cele
menţionate anterior, cu excepţia supelor şi
bulionurilor;
30 - gustări gata preparate care conţin în principal
boabe, porumb, cereale, alte produse vegetale sau combinaţii ale acestora, inclusiv
chipsuri de porumb, chipsuri de tortilla, fulgi
de pită, fulgi de orez, turte din orez, biscuiţi
din orez, biscuiţi, covrigei, floricele de porumb preparate, floricele de porumb, floricele
de porumb şi alune caramelizate, batoane;
toate cele menţionate anterior, cu excepţia
pizzei.

(591) Culori revendicate: roşu, cenuşiu, alb, roşuînchis.
(511) NCL(10-2014)
29 - gustări gata preparate care conţin în principal
cartofi, nuci, produse de nuci, seminţe, fructe
sau alte produse vegetale sau combinaţii ale
acestora, inclusiv chipsuri de cartofi, cartofi
prăjiţi (potato crisps), chipsuri de taro, gustări
din carne de porc, gustări din carne de vită,

(210) 035275
(220) 2014.06.13
(730) ARCS-VIN-COM S.R.L., MD
Str. Komsomoliscaia nr. 32/001,
MD-5302, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
dia; servicii de reţea socială on-line; asigurarea unui site web de reţea socială în scopuri
de divertisment.
(531) CFE(5) 01.05.05; 01.05.12; 04.05.05; 16.01.08;
24.17.25; 27.05.09; 29.01.15.

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

(210) 035287
(220) 2014.06.17
(730) EDIGAREAN Samvel, MD
Str. Oanţa nr. 10, MD-3721,
Lozova, Străşeni, Republica Moldova
(540)

(210) 035290
(220) 2014.06.17
(730) DUCA Vasile, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 2, ap. 175,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, galben.
(511) NCL(10-2014)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12.

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, galben,
oranj, alb, negru.
(511) NCL(10-2014)
16 - publicaţii periodice, ziare, albume, reviste,
pliante, cataloage, tipărituri;

(210) 035296
(220) 2014.06.19
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate;
38 - telecomunicaţii; servicii de difuzare de Internet incluse în clasa 38;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; inclusiv toate serviciile
sus-menţionate furnizate prin intermediul
Internetului;
42 - servicii de creare şi menţinere de site web;
45 - servicii de reţea socială bazată pe Internet
care permite utilizatorilor să comunice şi să
partajeze, să stocheze, să transmită, să vizualizeze şi să descarce text, imagini, conţinut audio şi video şi alte materiale multime-
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(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;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectri-

MĂRCI
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; safeuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
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.

(210) 035297
(220) 2014.06.19
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035298
(220) 2014.06.19
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2014
(511) NCL(10-2014)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

(210) 035299
(220) 2014.06.19
(730) SERGHEEV Dmitrii, MD
Str. Braşov nr. 21,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
COVALI Boris, MD
Str. Independenţei nr. 10, bloc 1, ap. 125,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
VOLOSHCHUK Vladyslav, MD
Str. A. Şciusev nr. 60, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
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25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 035300
(220) 2014.06.19
(730) SERGHEEV Dmitrii, MD
Str. Braşov nr. 21,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
COVALI Boris, MD
Str. Independenţei nr. 10, bloc 1, ap. 125,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
VOLOSHCHUK Vladyslav, MD
Str. A. Şciusev nr. 60, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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TRADEMARKS
(210) 035303
(220) 2014.06.19
(730) Docirne Pidpriemstvo "Royal Frut Garden
Ist", Tovaristva z obmejenoiu vidpovidalnistiu "Royal Frut Garden", UA
vul. Kanivska 2, m. Zolotonoşa, Cerkaska obl.,
19700, Ucraina
(540)

(591) Culori revendicate: alb, auriu, bej-deschis,
albastru metalic, roşu, roşu-închis.
(511) NCL(10-2014)
33 - cidru; cidru de pere.
(531) CFE(5) 24.09.02; 25.01.06; 25.01.15; 27.05.02;
29.01.15.

(210) 035348
(220) 2014.06.27
(730) SCURTU Iana, MD
Str. Ştefan Neaga nr. 50, bloc 2,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "PRODUS NATURAL", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, cafeniu, bej-deschis.
(511) NCL(10-2014)
30 - cafea, ceai, cacao, zahar, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine, patiserie şi cofetă-

MĂRCI
rie; îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
(531) CFE(5) 05.07.02; 27.05.03; 27.05.11; 27.07.03;
29.01.13.

MD - BOPI 9/2014
(210) 035375
(220) 2014.07.04
(730) UNISIM-SOFT S.R.L., centru de elaborare şi
implementare a sistemelor informaţionale,
MD
Str. Alba-Iulia nr. 75b,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 035359
(220) 2014.07.01
(730) UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică.

(210) 035367
(220) 2014.07.02
(730) MOLDOVA FRUCT, Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "UNA.md", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru.
(511) NCL(10-2014)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducere, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului
electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanice pentru aparatele cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calcul, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de firmă;

(511) NCL(10-2014)
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;

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi
proiectări corespunzătoare; analiză industrială şi servicii de cercetare, design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare;
45 - servicii juridice.
(531) CFE(5) 26.01.04; 26.04.18; 26.07.05; 27.05.09;
29.01.13.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.07.13; 27.03.11; 27.05.01.
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(210) 035399
(220) 2014.07.04
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,
Germania
(540)

(511) NCL(10-2014)
34 - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun;
substituenţi ai tutunului, nu pentru scopuri
medicale sau curative; ţigarete; ţigări de foi;
trabucuri; dispozitive de mână pentru a face
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete;
hârtii (foi) de ţigarete; chibrituri şi articole
pentru fumători.

(210) 035403
(220) 2014.07.07
(730) REAZANOVA Elena, MD
Str. Miron Costin nr. 11, bloc 3, ap. 24,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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TRADEMARKS
(210) 035414
(220) 2014.07.09
(730) CHIOSE-COM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Petru Zadnipru nr. 18/3, ap. 21,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 01.01.03; 01.01.10; 26.04.13; 26.04.24;
26.15.05; 27.03.15; 27.05.15.

(210) 035429
(220) 2014.07.11
(730) MACIUCA Mihail, MD
Str. Entuziaştilor nr. 20,
MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 035430
(220) 2014.07.10
(730) POIANA CODRILOR S.R.L., societate
comercială, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 15, ap. 24,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 03.04.14; 27.05.01.

(210) 035441
(220) 2014.07.15
(730) FARMINA S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Ciocana nr. 8, bloc 1,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2014
(540)

(511) NCL(10-2014)
12 - anvelope pentru automobile; anvelope pentru
biciclete; carcase pentru anvelope pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope pentru
motociclete; petice adezive de cauciuc pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţi de
vehicule; camere de aer pentru anvelope de
vehicule; plase portbagaje pentru vehicule;
anvelope pneumatice; truse pentru repararea
camerelor de aer; jante de roţi pentru vehicule; huse de şei pentru biciclete; huse de şei
pentru motociclete; centuri de siguranţă
pentru scaunele de vehicule; segmenţi de
frână pentru vehicule; amortizoare pentru
vehicule; portschiuri pentru automobile;
crampoane pentru pneuri; ţinte pentru pneuri;
anvelope pentru roţi de vehicule; anvelope
solide pentru roţi de vehicule; şenile pentru
reşaparea anvelopelor; şenile pentru vehicule (benzi de rulare); şenile pentru vehicule
(ca echipament de tracţiune); pneuri fără camere de aer pentru biciclete; pneuri fără
camere de aer pentru motociclete; valve de
bandaje pentru vehicule; pneuri pentru roţi
de vehicule.
(531) CFE(5) 27.01.05; 27.03.15.

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

(210) 035479
(220) 2014.07.17
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnamgu, Seoul, 135-723, Republica Coreea

(210) 035480
(220) 2014.07.21
(730) Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o., PL
Ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa,
Polonia
(540)

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

(210) 035491
(220) 2014.07.22
(730) MOLDTELECOM S.A., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
cole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate.
(531) CFE(5) 01.15.03; 26.04.18; 27.05.10; 29.01.15.

(210) 035493
(220) 2014.07.18
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 63,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.

(210) 035492
(220) 2014.07.22
(730) J.V.V. SERVICE COMERŢ S.R.L., MD
Str. Maria Drăgan nr. 16, ap. 8,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: auriu, gri, negru.
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 27.01.03; 27.05.19; 27.05.22; 29.01.13.

(210) 035494
(220) 2014.07.18
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 63,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, roşu,
galben.
(511) NCL(10-2014)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
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(531) CFE(5) 27.01.03; 27.05.19; 27.05.22.

(210) 035497
(220) 2014.07.21
(730) TRONEX-COM S.R.L., MD
Str. Studenţilor nr. 10, bloc 1, ap. 14,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 9/2014
(210) 035499
(220) 2014.07.21
(730) Lidl Stiftung & Co. KG, DE
Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm,
Germania
(540)

(511) NCL(10-2014)
29 - supe şi sosuri sub formă de cuburi, supe şi
sosuri sub formă de praf, concentrate (bulion), supe, bulionuri, preparate din carne de
vită; mâncăruri preparate şi alimente congelate, care conţin, în esenţă, carne şi/sau peşte şi/sau carne de pasăre şi/sau carne de
vânat şi/sau fructe şi/sau legume; lapte şi
produse lactate;

(511) NCL(10-2014)
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.13; 27.05.24.

(210) 035498
(220) 2014.07.21
(730) VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE,
S.A.L., ES
Barrio de Rioseco, S/N, 39788 Guriezo
(CANTABRIA), Spania
(540)

30 - mirodenii, preparate de mirodenii, arome de
mirodenii, esenţe de mirodenii, extracte de
mirodenii, plante aromatice, condimente (mirodenii) în formă de condimente (mirodenii)
uleioase, săruri condimentate, sosuri de condimente, condimente, arome de condimente
şi preparate de condimente, condimente şi
arome pentru supe, condimente pentru salate, piper, sare de bucătărie, ketchup, muştar,
oţet, maioneză, sosuri, sosuri pentru salate;
mâncăruri preparate şi alimente congelate,
care conţin, în esenţă, paste şi/sau orez; budincă de orez.

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

035501
2014.07.22
30 2014 027 449.3
2014.03.17
DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D - 40589 Düsseldorf,
Germania

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb.
(511) NCL(10-2014)
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj şi
bucătărie.
(531) CFE(5) 25.03.03; 26.04.06; 26.04.09; 26.04.16;
26.04.18; 26.11.03; 26.11.07; 29.01.13.
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TRADEMARKS

(540)

(210) 035503
(220) 2014.07.23
(730) BISCOPANE S.R.L., MD
MD-3513, Bolohan, Orhei, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: galben, alb, albastru.
(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, agenţi pentru spălarea rufelor şi
vaselor, balsamuri pentru rufe, amidon
(apret), substanţe pentru îndepărtarea petelor; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri, uleiuri esenţiale
aromate pentru spălat.

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

(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.23; 26.01.18; 27.05.01;
29.01.13.

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

(531) CFE(5) 01.07.06; 26.01.20; 26.02.08; 29.01.12.

(210) 035504
(220) 2014.07.16
(730) DND ATLANTIC S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

035502
2014.07.22
30 2014 027 448.5
2014.03.17
DE
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D - 40589 Düsseldorf,
Germania

(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, agenţi pentru spălarea rufelor şi
vaselor, balsamuri pentru rufe, amidon
(apret), substanţe pentru îndepărtarea petelor; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri, uleiuri esenţiale
aromate pentru spălat.
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(591) Culori revendicate: gri.

MĂRCI

MD - BOPI 9/2014

(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică.
(531) CFE(5) 02.09.04; 04.05.02; 19.07.01; 27.05.15.

(210) 035505
(220) 2014.07.16
(730) DND ATLANTIC S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 50,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 035507
(220) 2014.07.24
(730) ASAL DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI,
reprezentanţa companiei din Turcia, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - preparate antihipertensive.

(210) 035508
(220) 2014.07.24
(730) ASAL DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI,
reprezentanţa companiei din Turcia, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: mov.
(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică.
(531) CFE(5) 29.01.05.
(511) NCL(10-2014)
05 - preparate antihipertensive.
(210) 035506
(220) 2014.07.22
(730) CREDITBUN
S.R.L.,
organizaţie
microfinanţare, MD
Bd. Moscova nr. 11/1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

de

(591) Culori revendicate: negru, verde.
(511) NCL(10-2014)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 02.09.08; 26.11.12; 27.05.11; 29.01.12.

(210) 035509
(220) 2014.07.24
(730) ASAL DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI,
reprezentanţa companiei din Turcia, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
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(210) 035510
(220) 2014.07.24
(730) ASAL DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI,
reprezentanţa companiei din Turcia, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035511
(220) 2014.07.24
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.

(210) 035513
(220) 2014.07.23
(730) ŢÎŢEI Tudor-Iurie, MD
Str. Tineretului nr. 35, MD-2089,
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

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

(210) 035514
(220) 2014.07.23
(730) ŢÎŢEI Tudor-Iurie, MD
Str. Tineretului nr. 35, MD-2089,
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035515
(220) 2014.07.23
(730) BODRUG Gheorghe, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MD - BOPI 9/2014
(540)

(210) 035516
(220) 2014.07.23
(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., KR
#647 -15, Yoksam-dong, Kangnam-gu,
Seoul, Republica Coreea
(540)

(511) NCL(10-2014)
12 - anvelope pentru automobile; anvelope pentru
biciclete; carcase pentru anvelope pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope pentru
motociclete; petice adezive de cauciuc pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţi de
vehicule; camere de aer pentru anvelope de
vehicule; plase portbagaje pentru vehicule;
anvelope pneumatice; truse pentru repararea
camerelor de aer; jante de roţi pentru vehicule; huse de şei pentru biciclete; huse de şei
pentru motociclete; centuri de siguranţă pentru scaunele de vehicule; segmenţi de frână
pentru vehicule; amortizoare pentru vehicule;
portschiuri pentru automobile; crampoane
pentru pneuri; ţinte pentru pneuri; anvelope
pentru roţi de vehicule; anvelope solide pentru roţi de vehicule; şenile pentru reşaparea
anvelopelor; şenile pentru vehicule (benzi de
rulare); şenile pentru vehicule (ca echipament de tracţiune); pneuri fără camere de
aer pentru biciclete; pneuri fără camere de
aer pentru motociclete; valve de bandaje
pentru vehicule; pneuri pentru roţi de vehicule.
(531) CFE(5) 26.01.05; 27.01.06.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "AMERICAN BLEND", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri
medicale); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete,
chibrituri.
(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 19.03.03; 25.01.19;
26.04.13; 26.11.08; 27.05.11.

(210) 035520
(220) 2014.07.24
(730) JURA Veaceslav, MD
Str. Costin Nicolae nr. 65, bloc 3, ap. 241,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

(210) 035518
(220) 2014.07.23
(730) GOGU Marin, MD
Str. Trei Fântâni nr. 4,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10-2014)
30 - pizza şi bază pentru pizza; sosuri şi umpluturi pentru pizza; sandviciuri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine;
managementul afacerilor, inclusiv sub formă
de franciză;
43 - servicii prestate de cafenele, baruri, bistrouri,
cofetării, cantine, pizzerii, restaurante.
(531) CFE(5) 01.15.11; 03.07.17; 26.11.13; 27.05.03;
27.05.07.

(591) Culori revendicate: gri, negru.
(511) NCL(10-2014)
25 - cizme de cauciuc, inclusiv cizme pentru bărbaţi, femei, adolescenţi şi copii, galoşi pentru
grădină, papuci de plajă, încălţăminte specială pentru vânători şi pescari, încălţăminte de
lucru.

(210) 035522
(220) 2014.07.23
(730) TRANGA Andrei, MD
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 26.04.09; 26.07.25; 26.13.25; 27.01.03.

(210) 035521
(220) 2014.07.23
(730) TRANGA Andrei, MD
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine; managementul afacerilor, inclusiv sub
formă de franciză;
43 - servicii prestate de cafenele, baruri, bistrouri,
cofetării, cantine, pizzerii, restaurante.
(531) CFE(5) 05.03.14; 27.05.04; 27.05.07.
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MĂRCI
(210) 035523
(220) 2014.07.24
(730) OK CREDIT S.R.L., organizaţie de
microfinanţare, MD
Str. Petru Rareş nr. 36, of. 135,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2014
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.24; 27.05.02.

(511) NCL(10-2014)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 25.03.03; 26.04.18; 27.05.19.

(210) 035525
(220) 2014.07.25
(730) ROLLING INTERNATIONAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Moscova nr. 5,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 035528
(220) 2014.07.25
(730) ROLLING INTERNATIONAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Moscova nr. 5,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035529
(220) 2014.07.25
(730) GOGU Marin, MD
Str. Trei Fîntîni nr. 4,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 09.07.19; 26.11.01; 27.05.07; 27.05.11.

(210) 035526
(220) 2014.07.25
(730) ROLLING INTERNATIONAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Moscova nr. 5,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(10-2014)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri
medicale); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete,
chibrituri.

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 03.07.02; 19.03.03;
24.01.07; 24.15.03; 24.15.11; 26.11.07.

(210) 035530
(220) 2014.07.25
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD
Str. Sfânta Treime nr. 13, of. 15, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
40 - tratament de materiale.
(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.23; 04.05.02; 25.01.10;
25.01.25; 26.01.14; 26.07.05; 27.05.02.

(210) 035538
(220) 2014.07.29
(730) PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 01.03.06; 01.03.15; 03.07.07; 03.07.16;
05.13.06; 25.01.10; 26.01.15.
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(210) 035531
(220) 2014.07.25
(730) Papa Print S.R.L., MD
Str. Trandafirilor nr. 29/1,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 035539
(220) 2014.07.31
(730) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
Str. Academiei nr. 1,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035542
(220) 2014.08.01
(730) REAZANOVA Elena, MD
Str. Miron Costin nr. 11, bloc 3, ap. 24,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină 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.

MD - BOPI 9/2014
(511) NCL(10-2014)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; băuturi nealcoolice răcoritoare, cvas;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul;
comercializarea berii; operaţii de exportimport; servicii de comercializare pentru terţi
prestate de magazine specializate, supermarketuri, hipermarketuri.
(531) CFE(5) 24.09.08; 27.03.15; 27.05.21.

(210) 035544
(220) 2014.07.31
(730) CIORICI Nadejda, MD
Str. Tudor Strişcă nr. 2, ap. 37,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 035543
(220) 2014.07.30
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru-deschis,
galben.
(511) NCL(10-2014)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 07.01.19; 10.03.10; 26.04.18; 27.05.09;
29.01.14.
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(210) 035546
(220) 2014.07.31
(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., KR
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu,
Seoul, 135-723, Republica Coreea
(540)

(511) NCL(10-2014)
12 - anvelope pentru automobile; anvelope pentru
biciclete; carcase pentru anvelope pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope pentru
motociclete; petice adezive de cauciuc pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţi de
vehicule; camere de aer pentru anvelope de
vehicule; plase portbagaje pentru vehicule;
anvelope pneumatice; truse pentru repararea
camerelor de aer; jante de roţi pentru vehicule; huse de şei pentru biciclete; huse de şei
pentru motociclete; centuri de siguranţă pentru scaunele de vehicule; segmenţi de frână
pentru vehicule; amortizoare pentru vehicule;
portschiuri pentru automobile; crampoane
pentru pneuri; ţinte pentru pneuri; anvelope
pentru roţi de vehicule; anvelope solide pentru roţi de vehicule; şenile pentru reşaparea
anvelopelor; şenile pentru vehicule (benzi de
rulare); şenile pentru vehicule (ca echipament de tracţiune); pneuri fără camere de
aer pentru biciclete; pneuri fără camere de
aer pentru motociclete; valve de bandaje
pentru vehicule; pneuri pentru roţi de vehicule.

TRADEMARKS
(511) NCL(10-2014)
12 - anvelope pentru automobile; anvelope pentru
biciclete; carcase pentru anvelope pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope pentru
motociclete; petice adezive de cauciuc pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţi de
vehicule; camere de aer pentru anvelope de
vehicule; plase portbagaje pentru vehicule;
anvelope pneumatice; truse pentru repararea
camerelor de aer; jante de roţi pentru vehicule; huse de şei pentru biciclete; huse de şei
pentru motociclete; centuri de siguranţă pentru scaunele de vehicule; segmenţi de frână
pentru vehicule; amortizoare pentru vehicule;
portschiuri pentru automobile; crampoane
pentru pneuri; ţinte pentru pneuri; anvelope
pentru roţi de vehicule; anvelope solide pentru roţi de vehicule; şenile pentru reşaparea
anvelopelor; şenile pentru vehicule (benzi de
rulare); şenile pentru vehicule (ca echipament de tracţiune); pneuri fără camere de
aer pentru biciclete; pneuri fără camere de
aer pentru motociclete; valve de bandaje
pentru vehicule; pneuri pentru roţi de vehicule.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02.

(210) 035548
(220) 2014.07.31
(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., KR
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu,
Seoul, 135-723, Republica Coreea
(540)

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02.

(210) 035547
(220) 2014.07.31
(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., KR
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu,
Seoul, 135-723, Republica Coreea
(540)
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(511) NCL(10-2014)
12 - anvelope pentru automobile; anvelope pentru
biciclete; carcase pentru anvelope pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope pentru
motociclete; petice adezive de cauciuc pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţi de
vehicule; camere de aer pentru anvelope de
vehicule; plase portbagaje pentru vehicule;
anvelope pneumatice; truse pentru repararea

MĂRCI
camerelor de aer; jante de roţi pentru vehicule; huse de şei pentru biciclete; huse de şei
pentru motociclete; centuri de siguranţă pentru scaunele de vehicule; segmenţi de frână
pentru vehicule; amortizoare pentru vehicule;
portschiuri pentru automobile; crampoane
pentru pneuri; ţinte pentru pneuri; anvelope
pentru roţi de vehicule; anvelope solide pentru roţi de vehicule; şenile pentru reşaparea
anvelopelor; şenile pentru vehicule (benzi de
rulare); şenile pentru vehicule (ca echipament de tracţiune); pneuri fără camere de
aer pentru biciclete; pneuri fără camere de
aer pentru motociclete; valve de bandaje
pentru vehicule; pneuri pentru roţi de vehicule.

MD - BOPI 9/2014
aer pentru biciclete; pneuri fără camere de
aer pentru motociclete; valve de bandaje
pentru vehicule; pneuri pentru roţi de vehicule.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02.

(210) 035550
(220) 2014.07.31
(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., KR
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu,
Seoul, 135-723, Republica Coreea
(540)

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02.

(210) 035549
(220) 2014.07.31
(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., KR
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu,
Seoul, 135-723, Republica Coreea
(540)

(511) NCL(10-2014)
12 - anvelope pentru automobile; anvelope pentru
biciclete; carcase pentru anvelope pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope pentru
motociclete; petice adezive de cauciuc pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţi de
vehicule; camere de aer pentru anvelope de
vehicule; plase portbagaje pentru vehicule;
anvelope pneumatice; truse pentru repararea
camerelor de aer; jante de roţi pentru vehicule; huse de şei pentru biciclete; huse de şei
pentru motociclete; centuri de siguranţă pentru scaunele de vehicule; segmenţi de frână
pentru vehicule; amortizoare pentru vehicule;
portschiuri pentru automobile; crampoane
pentru pneuri; ţinte pentru pneuri; anvelope
pentru roţi de vehicule; anvelope solide pentru roţi de vehicule; şenile pentru reşaparea
anvelopelor; şenile pentru vehicule (benzi de
rulare); şenile pentru vehicule (ca echipament de tracţiune); pneuri fără camere de

(511) NCL(10-2014)
12 - anvelope pentru automobile; anvelope pentru
biciclete; carcase pentru anvelope pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope pentru
motociclete; petice adezive de cauciuc pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţi de
vehicule; camere de aer pentru anvelope de
vehicule; plase portbagaje pentru vehicule;
anvelope pneumatice; truse pentru repararea
camerelor de aer; jante de roţi pentru vehicule; huse de şei pentru biciclete; huse de şei
pentru motociclete; centuri de siguranţă pentru scaunele de vehicule; segmenţi de frână
pentru vehicule; amortizoare pentru vehicule;
portschiuri pentru automobile; crampoane
pentru pneuri; ţinte pentru pneuri; anvelope
pentru roţi de vehicule; anvelope solide pentru roţi de vehicule; şenile pentru reşaparea
anvelopelor; şenile pentru vehicule (benzi de
rulare); şenile pentru vehicule (ca echipament de tracţiune); pneuri fără camere de
aer pentru biciclete; pneuri fără camere de
aer pentru motociclete; valve de bandaje
pentru vehicule; pneuri pentru roţi de vehicule.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02.

(210) 035552
(220) 2014.07.31
(730) CORNEA Stanislav, MD
Str. N. Zelinski nr. 5/4, ap. 36,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: verde, alb, galben.
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni şi animale.
(531) CFE(5) 03.06.01; 03.06.03; 26.11.12; 27.05.10;
29.01.13.

(210) 035556
(220) 2014.08.01
(730) MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale
S.A., bancă comercială, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Leasing", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511) NCL(10-2014)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.

TRADEMARKS
(210) 035557
(220) 2014.08.01
(730) CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ,
MD
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1,
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
38 - telecomunicaţii.

(210) 035558
(220) 2014.08.01
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice.

(210) 035559
(220) 2014.08.01
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 18.01.09; 18.01.23; 26.11.13; 27.05.07;
29.01.12.
(511) NCL(10-2014)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice.
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MĂRCI
(210) 035560
(220) 2014.08.01
(730) MADISOR S.R.L., MD
Str. Chişinău nr. 86, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2014
(540)

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

(210) 035563
(220) 2014.08.01
(730) 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
(540)
(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 24.09.02; 26.01.16; 26.04.10; 26.04.24;
27.05.22; 27.05.24.

(210) 035561
(220) 2014.08.01
(730) BODRUG Gheorghe, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
12 - autovehicule şi piese pentru acestea.

(210) 035564
(220) 2014.08.01
(730) 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
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(511) NCL(10-2014)
12 - autovehicule şi piese pentru acestea.
(210) 035562
(220) 2014.08.01
(730) BODRUG Gheorghe, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 035570
(220) 2014.08.07
(730) ASAL DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI,
reprezentanţa companiei din Turcia, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - hipolipemiante de droguri.

(210) 035571
(220) 2014.08.07
(730) ASAL DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI,
reprezentanţa companiei din Turcia, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035572
(220) 2014.08.07
(730) ASAL DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI,
reprezentanţa companiei din Turcia, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

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

(210) 035573
(220) 2014.08.07
(730) ASAL DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI,
reprezentanţa companiei din Turcia, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - medicamente antihipertensive, concepute
pentru a menţine tensiunea arterială, destinate pentru persoanele cu hipertensiune
arterială.

(210) 035575
(220) 2014.08.05
(730) MIHALCIUC Serghei, MD
Str. Maiakovskii nr. 57,
MD-6104, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 9/2014
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); băuturi
spirtoase distilate; rom; tequila; votcă; vinuri;
lichioruri.
(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.17.

(591) Culori revendicate: albastru, negru.
(511) NCL(10-2014)
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;
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.

(210) 035579
(220) 2014.08.06
(730) HIGER BUS COMPANY LIMITED, CN
288 Suhong East Road, Suzhou Industrial
Park, Suzhou, Jiangsu Province, China
(540)

(511) NCL(10-2014)
12 - autobuze; autocare; furgoane; vagoane; ataşe; vehicule electrice; autovehicule; automobile; betoniere, camioane; şasiuri pentru vehicule; caroserii pentru automobile; butuci de
roată pentru vehicule; roţi de vehicule; huse
de vehicule; semnale de direcţie pentru vehicule; microbuze; camionete.
(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.03; 27.05.17;
27.05.24.

(531) CFE(5) 17.01.02; 17.01.05; 17.05.21; 26.02.07;
26.03.04; 26.04.03; 26.07.15; 27.07.01; 29.01.12.

(210) 035578
(220) 2014.08.06
(730) Patrón Spirits International AG, a corporation duly organized and existing under
the laws of Switzerland, CH
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia

(210) 035580
(220) 2014.08.06
(730) HIGER BUS COMPANY LIMITED, CN
288 Suhong East Road, Suzhou Industrial
Park, Suzhou, Jiangsu Province, China
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(540)

TRADEMARKS
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; construcţii nemetalice transportabile.
(531) CFE(5) 07.03.02; 26.04.09; 26.04.18; 27.03.15;
27.05.22; 29.01.14.

(210) 035582
(220) 2014.08.07
(730) IGNATIEV Vadim, MD
Str. Socoleni nr. 23, ap. 112,
MD- 2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
12 - autobuze; autocare; furgoane; vagoane; ataşe; vehicule electrice; autovehicule; automobile; betoniere, camioane; şasiuri pentru vehicule; caroserii pentru automobile; butuci de
roată pentru vehicule; roţi de vehicule; huse
de vehicule; semnale de direcţie pentru vehicule; microbuze; camionete.
(531) CFE(5) 26.01.11; 26.01.18; 26.01.20; 27.05.17.

(210) 035581
(220) 2014.08.07
(730) GROZA Alexandr, MD
Str. Albişoara nr. 84, bloc 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru-închis,
albastru-deschis.
(511) NCL(10-2014)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; produse
metalice necuprinse în alte clase;
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(511) NCL(10-2014)
02 - vopsele, lacuri.

(210) 035583
(220) 2014.08.07
(730) BUX Boris, MD
Bd. Moscova nr. 5, ap. 217,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035585
(220) 2014.08.07
(730) GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 9/2014
rale în stare brută; metale sub formă de folie
sau pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
(531) CFE(5) 24.17.05; 25.03.13; 26.04.18; 27.05.02;
29.01.14.

(210) 035588
(220) 2014.08.08
(730) ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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) 11.03.02; 11.03.06; 26.04.18; 26.04.24;
27.03.15; 27.05.08; 27.05.14; 27.05.24.

(210) 035587
(220) 2014.08.08
(730) ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu, oranj, galben,
verde-deschis, verde, peruzea, azuriu, albastru, violet.
(511) NCL(10-2014)
02 - coloranţi, lacuri şi vopsele; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
(531) CFE(5) 26.04.18; 26.11.07; 26.13.01; 27.05.17;
29.01.15.

(210) 035589
(220) 2014.08.08
(730) ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, oranj, negru.
(511) NCL(10-2014)
02 - coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi deteriorării lemnului;
materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini natu-

(511) NCL(10-2014)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
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riale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea metalelor; produse chimice pentru conservarea alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în industriei.

TRADEMARKS
(540)

(210) 035590
(220) 2014.08.08
(730) BADIA Ruslan, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 82 A,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, negru, cafeniuînchis, cafeniu-deschis.
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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) 26.04.09; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.14.
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "CAFFÈ", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 25.07.04; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.17; 27.05.24.

(210) 035591
(220) 2014.08.11
(730) NEVA FURNITURE S.R.L., MD
Str-la 1 Ciocârliei nr. 9,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 035592
(220) 2014.08.11
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(10-2014)
32 - bere;

MD - BOPI 9/2014
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor şi prezentărilor comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul;
comercializarea berii; operaţii de exportimport; servicii de comercializare pentru terţi
prestate de magazine specializate, supermarketuri, hipermarketuri.
(531) CFE(5) 05.07.02; 05.11.15; 07.01.14; 19.01.01;
25.01.15; 25.01.25; 26.11.08; 27.01.12; 28.05.00.

(210) 035593
(220) 2014.08.11
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
32 - bere;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor şi prezentărilor comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul;
comercializarea berii; operaţii de exportimport; servicii de comercializare pentru terţi
prestate de magazine specializate, supermarketuri, hipermarketuri.
(531) CFE(5) 05.11.15; 07.01.14; 19.01.01; 25.01.15;
25.01.25; 26.11.08; 27.01.12; 28.05.00.

(511) NCL(10-2014)
32 - bere;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor şi prezentărilor comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul;
comercializarea berii; operaţii de exportimport; servicii de comercializare pentru terţi
prestate de magazine specializate, supermarketuri, hipermarketuri.
(531) CFE(5) 05.11.15; 07.01.14; 25.01.15; 26.01.06;
26.11.11; 26.11.12; 27.01.12; 28.05.00.

(210) 035603
(220) 2014.08.13
(730) MELNIC Sergiu, MD
Şos. Munceşti nr. 814, ap. 20,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;

(210) 035594
(220) 2014.08.11
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

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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(210) 035606
(220) 2014.08.13
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 035615
(220) 2014.08.11
(730) CLOSED
JOINT-STOCK
COMPANY
"MULTI-ACTIVITY
MANUFACTURING
COMPANY "KRZ", RU
Ul. Druzhnaya 18, Ryazan, 390017,
Federaţia Rusă
(540)

TRADEMARKS
(210) 035616
(220) 2014.08.18
(730) JARDAN Vladimir, MD
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02.

(210) 035617
(220) 2014.08.18
(730) JARDAN Vladimir, MD
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(10-2014)
19 - materiale de construcţie nemetalice, smoală
şi bitum, materiale de construcţie din bitum,
acoperiş bituminos, manta de bitum pentru
acoperişuri, plăci nemetalice de construcţie,
învelişuri nemetalice pentru acoperiş,
acoperişuri nemetalice, acoperişuri de
şindrilă, ţigle nemetalice.
(531) CFE(5) 05.01.16; 06.19.16; 07.01.24; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.24; 28.05.00.
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(210) 035618
(220) 2014.08.13
(730) ITALTEH S.R.L., MD
Str. Alecu Russo nr. 55/3, ap. 33,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 9/2014
16 - tichete cadou, cartele de voucher, cartele de
fidelitate, cartele bonus, cartele de reduceri.

(210) 035622
(220) 2014.08.13
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, 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) 26.11.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.11;
29.01.12.

(210) 035619
(220) 2014.08.12
(730) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED, IN
3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers, Fateh
Maidan Road, Basheerbagh Hyderabad, 500
004 ANDHRA PRADESH, India
(540)

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

(210) 035620
(220) 2014.08.13
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - cărţi de identitate magnetice;

(591) Culori revendicate: albastru, bleu, gri, alb.
(511) NCL(10-2014)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri
medicale); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete;
chibrituri.
(531) CFE(5) 05.03.13; 19.03.03; 19.03.24; 25.07.15;
26.03.23; 26.07.25; 26.13.25; 27.01.09; 29.01.14.

(210) 035631
(220) 2014.08.14
(730) BUCOVĂŢ S.R.L., întreprindere de
produse cerealiere, MD
Str. Armenească nr. 29/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(540)

(511) NCL(10-2014)
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);

(591) Culori revendicate: verde,
albastru-deschis, cafeniu.
(511) NCL(10-2014)
01 - îngrăşăminte pentru pământ;

alb,

negru,

05 - fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 01.05.09; 05.03.11; 06.19.11; 26.01.15;
27.03.15; 29.01.15.

42 - servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, şi
anume cercetare şi proiectare aferentă; servicii de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(210) 035637
(220) 2014.08.15
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

(210) 035635
(220) 2014.08.15
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 035636
(220) 2014.08.15
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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(591) Culori revendicate: alb, verde, verde-deschis.
(511) NCL(10-2014)
03 - săpunuri, săpunuri lichide, geluri pentru baie
şi duş, spumă pentru baie şi duş; parfumerie,
parfumuri; cosmetice, uleiuri esenţiale; loţiuni
pentru păr şi produse de îngrijire a părului,
şampoane pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; săruri, uleiuri şi alţi aditivi
nemedicinali pentru baie şi duş; apă de toaletă, apă de colonie; creme, unguente, pudre, loţiuni, lăptişor cosmetic şi uleiuri pentru
îngrijirea şi curăţarea pielii, corpului, mâinilor
şi picioarelor; deodorante, antitranspirante de
uz personal; pudră de talc de uz cosmetic;
produse de folosit înainte şi după ras, creme
de ras, spumă de ras, gel de ras şi spumă de
ras; preparate cosmetice pentru bronzare,
preparate cosmetice pentru protecţie solară,
preparate cosmetice împotriva arsurilor solare.
(531) CFE(5) 26.01.20; 26.02.01; 26.11.12; 27.05.11;
29.01.13.

MĂRCI
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(210) 035639
(220) 2014.08.18
(730) VIZIR Alexandru, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 22/1, ap. 19,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 035641
(220) 2014.08.18
(730) FRANZELUŢA S.A., combinat de panificaţie
din Chişinău, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 30,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate;

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

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(531) CFE(5) 28.05.00.
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(641)
(730)

25640
2014.05.27
2020.03.09
033911
2010.03.09
026832
SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED, HK
16/F., Winsome House, 73 Wyndham Street,
Central, Hong Kong

(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(9)
09 - DVD-playere, distribuitoare de bilete; automate de muzică preplătite; distribuitoare automate; autopompe pentru incendii; roboţi
telefonici; acumulatoare electrice; acumulatoare electrice pentru vehicule; actinometre;
alidade; altimetre; ampermetre; anemometre;
anozi; antene; anticatozi; apertometre (optice); echipamente pentru scafandri; aparate
de frecvenţă înaltă; instrumente şi maşini
pentru testarea materialelor (cu excepţia
echipamentelor medicale); aparate de teleghidaj; aparate electrodinamice pentru comanda de la distanţă a macazurilor de căi
ferate; aparate electrodinamice pentru comanda la distanţă a semnalelor; echipamente de monitorizare şi control electrice; aparatură de înregistrare a sunetelor; aparate de
distilare de uz ştiinţific; aparate de difracţie
(microscopie); aparate pentru analiza compoziţiei aerului; dispozitive de numărat timbre
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poştale; aparate pentru transmisia sunetului;
aparate electrice pentru sudura ambalajelor
de plastic; aparate de fermentat pentru laborator; aparate de tăiat cu arc electric; aparate
de sudură electrică; aparate de respiraţie, cu
excepţia celor de respiraţie artificială; aparate de respiraţie subacvatică; aparate şi instalaţii pentru producerea de raze X (cu excepţia celor de uz medical); case de numărat
banii; aparate electrice de comutare; staţii
telefonice; alambicuri pentru experienţe de
laborator; aparate de proiecţie; radiaţii
Roentgen (cu excepţia celor de uz medical);
radiaţii Roentgen pentru scopuri industriale;
aparate de sudură electrică; fotocopiatoare;
semnalizatoare (intermitente); aparate stereoscopice; telegrafe (aparate); aparate telefonice; aparate transmiţătoare (telecomunicaţii); telecopiatoare; aparate fototelegrafice;
aparate electrice de aprindere la distanţă;
hidrometre pentru acid; hidrometre pentru
măsurarea densităţii soluţiilor acide; aerometre pentru acizii din baterii; aerometre; balize,
balize luminoase; barometre; baterii anodice;
baterii galvanice; baterii pentru lanterne; baterii pentru sisteme de aprindere; baterii solare; balanţe romane (steelyards), pompe de
combustibil pentru staţiile de servicii tehnice;
betatroane; binocluri; etichete electronice
pentru mărfuri; benzi magnetice (calculatoare); unităţi de memorie pentru calculatoare;
furtunuri de incendiu; brăţări de identificare
magnetice; pânze de cort pentru lucrări de
salvare; geamanduri de semnalizare; geamanduri de salvare; geamanduri de marcare;
compasuri; vacuumetre; electrolizoare; variometre; cântare; cântare de birou pentru
scrisori; pod-basculă; cântare de precizie;
balize (jaloane de marcare - instrumente
geodezice); camere video; casete pentru
camere video; videotelefoane; ecrane video;
vizoare pentru aparate fotografice; fişe; prize
de curent; şuruburi micrometrice pentru dispozitive şi instrumente optice; viscozimetre;
conjunctoare; undametre; voltmetre; porţi
pentru parcări ale vehiculelor (cu plată în
avans (preplată)); semnale mecanice; clapete închise (electrice); redresoare de curent;
calibre (instrumente de măsurare); aparate
pentru analiza gazelor; gazometre; galvanometre; aparate heliografice; higrometre; hidrometre; greutăţi; vizoare optice pentru uşi;
holograme; trasatoare paralele; difuzoare;

MĂRCI
fire cu plumb pentru loturi şi sonde; plombe
de fire cu plumb; telemetre; densimetre; densitometre; componente optice; detectoare;
detectoare de helenium; detectoare de fum;
detectoare a monedelor falsificate; diapozitive (fotografie); diapozitive (aparate de proiecţie); diafragme pentru aparate fotografice;
dictafoane; dinamometre; dischete; discuri
acustice; discuri magnetice; discuri optice;
discuri de calcul; unităţi de disc pentru calculatoare (drivere); unităţi de disc (drivere) cu
schimbare automată a discurilor (pentru
computere); cipuri ADN; panouri de semnalizare electronice; capacitate (măsuri de -);
veste pentru înot; veste antiglonţ; veste de
salvare; fire de identificare pentru cabluri
electrice; cleme nazale pentru înotători şi
scafandri; lacăte electrice; emiţătoare de
semnale electronice (dispozitive de avertizare); sonerii electrice de avarie; sonerii electrice de uşi; sonerii de avertizare; aparate pentru transmiterea sunetului; oglinzi pentru lucrări de inspecţie; semnalizări luminoase sau
mecanice; semnalizări luminoase; sonde de
adâncime; sonde de uz ştiinţific; buzere; buzere electrice; ace pentru pick-up-uri; calibre
(instrumente de măsură); indicatoare (aparate de măsurare) de presiune; simulatoare
pentru conducerea sau testarea vehiculelor;
invertoare (electrice); indicatoare de presiune; indicatoare (electrice); indicatoare de
temperatură; incubatoare pentru culturi bacteriene; instrumente de măsură; instrumente
matematice; instrumente de nivelare; instrumente topografice; azimutale; interfeţe (calculatoare); aparate de ionizare (altele decât
ionizatoare de aer); parascânteie; cabluri
coaxiale; cabluri cu fibră optică; cabluri electrice; gabarite (calibre); şublere; calibre de
filetat; calculatoare; calculatoare de buzunar;
camere de decompresie; camere de filmare;
creioane electronice pentru unităţi de afişaj
vizual; suporturi de bobine electrice; cartele
magnetice de identificare; cartuşe pentru
jocuri video; cartele magnetice cu codare;
căşti de protecţie pentru echitaţie; căşti de
protecţie; casete pentru plăci fotografice;
case de numărat bani; catozi; casete de inductori; bobine electrice; bobine electromagnetice; bobine utilizate în fotografie; filme
(pelicule) expuse; tastaturi de calculator;
valve solenoide (întrerupătoare electromagnetice); cleme electrice; agende electronice;
butoane de sonerii; suporturi de mausuri;
codificatoare magnetice; vizoare antiorbire
(de protecţie); colectori electrici; inele de
calibrare; costume de protecţie pentru avia-

MD - BOPI 9/2014
tori; comutatoare; compact-discuri (audiovideo); compact-discuri (CD optice); comparatoare; compasuri marine; calculatoare;
computere portabile; condensatoare electrice; contacte electrice; contacte electrice din
metale preţioase; conuri de vânt (indicatoare
de vânt); cutii de derivaţie (electrice); cutii de
distribuţie (electrice); cutii de joncţiune ( electrice); carcase de acumulatoare; carcase de
difuzoare; costume speciale de scafandru;
discuri reflectorizante individuale, ataşate la
haine, pentru prevenirea accidentelor de
trafic; capace de protecţie pentru prize; lochuri (aparate de măsurare); lasere, (cu excepţia celor utilizate în scopuri medicale); lactodensimetre; lactometre; lămpi pentru laboratoare fotografice; lămpi de neon (tuburi luminoase pentru publicitate); tuburi electronice
cu catod; tuburi cu catod utilizate în domeniul
electronicii; tuburi electronice de amplificatoare; lămpi flash (fotografie); benzi pentru
curăţarea capetelor de citire-scriere; benzi
magnetice; benzi magnetice pentru înregistrare video; benzi de măsură; scări de salvare antiincendiare; rigle de măsurare; rigle de
calcul; lentile de contact; lentile corectoare
(optice); lentile optice; lentile de ochelari de
montat; condensatoare optice; linii de sondaj;
conducte de electricitate; linguri dozatoare;
lupe; lupe textile; magneţi; magneţii decorativi; manechine pentru exerciţii de prim ajutor
(aparate de instruire); manipulatoare de tip
maus; manometre; măşti pentru scafandri;
măşti pentru sudori; măşti de protecţie; materiale pentru conducte de electricitate (fire,
cabluri); maşini contabile; maşini de votat;
maşini pentru numărarea şi sortarea banilor;
maşini şi instrumente pentru testarea materialelor; maşini de cusut pentru rotunjirea colţurilor; megafoane; diafragme acustice;
membrane pentru echipamente ştiinţifice;
detectoare de obiecte metalice de uz industrial sau militar; metronoame; metri (instrument de măsurare); riglă gradată simplă;
instrumente de măsurat în croitorie; mecanisme pentru distribuitoare automate cu preplată; mecanismele de plată în avans pentru
televizoare; declanşatoare fotografice; micrometre; microprocesoare; microscoape;
microtoame; microfoane; modeme; parafulgere; monitoare (hardware pentru calculatoare); desene animate; borne electrice; manşoane de legătură pentru cabluri electrice;
truse de disecţie (microscopie); dispozitive
de protecţie pentru dinţi; genunchiere pentru
lucrători; pompe de combustibil autoreglatoare; distribuitoare de carburanţi pentru benzi-
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nării; căşti; nivelmetre optice; verniere; suporturi pentru înregistrări sonore; suporturi
de date magnetice; suporturi de date optice;
şosete încălzite electric; învelişuri pentru
cabluri electrice; învelişuri de identificare
pentru fire electrice; aparate de cântărit;
echipamente de birou cu cartele perforate;
echipamente speciale de laborator; încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
radiaţiei şi focului; obiective (optică); obiective pentru astrofotografie; aparate pentru
verificarea ouălor; extinctoare; garduri electrificate; limitatoare electrice; îmbrăcăminte de
protecţie împotriva accidentelor, radiaţiilor şi
focului; îmbrăcăminte de protecţie împotriva
focului; îmbrăcăminte din azbest de protecţie
împotriva focului; îmbrăcăminte specială de
laborator; ozonizoare; octante; oculare; ohmmetre; suporturi pentru încheietura mâinii
pentru utilizarea computerului; rame de
ochelari; rame pentru lornioane; oscilografe;
fire cu plumb; oglinzi optice; ochelari (optică);
ochelari de soare; ochelari de sport; panouri
pentru semnalizare luminoasă sau mecanică;
posturi radiotelefonice; lornioane; traducătoare electronice portabile; emiţătoare (legătura
la distanţă); emiţătoare de semnale electronice; întrerupătoare electrice; periscoape;
mănuşi pentru scafandri; mănuşi protectoare
din azbest; mănuşi de protecţie împotriva
accidentelor; mănuşi de uz industrial pentru
protecţie contra razelor X; cuptoare de laborator; pipete; pirometre; planimetre; planşete
topografice (instrumente de topografie); plăci
pentru acumulatoare electrice; plachete de
siliciu pentru circuite integrate; CD playere
(cititoare optice); cititoare de casete; filme
pentru înregistrarea sunetelor; filme Roentgen expuse; filme expuse; plute de salvare;
tăvi de laborator; semiconductori; polarimetre; pompe de incendiu; flotoare pentru înot;
centuri de salvare; disjunctoare (siguranţe);
siguranţe fuzibile; transformatoare electrice;
teleruptoare; aparate pentru analiza alimentelor şi furajelor; aparate pentru diagnosticare (altele decât de uz medical); aparate electrotermice de ondulare a părului; aparate
pentru măsurarea distanţelor; aparate pentru
măsurarea vitezei (fotografie); aparate pentru
măsurarea grosimii pieilor, piei de animale;
aparate pentru măsurarea grosimii pielii;
aparate de control a vitezei vehiculelor; echipamente pentru procesul de predare; aparate pentru înregistrarea timpului; aparate electrice pentru demachiat; teleimprimatoare
(aparate de înregistrare de la distanţă); aparate şi instrumente pentru astronomie; apara-
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te şi instrumente topografice; aparate şi instrumente de cântărire; aparate şi instrumente de navigaţie; aparate şi instrumente optice; aparate şi instrumente pentru fizică; aparate şi instrumente pentru chimie; aparate de
măsurare; aparate electrice de măsurare;
instrumente de control pentru cazane de
abur; instrumente de cosmografie; aparate
meteorologice; aparate marine de semnalizare; aparate de supraveghere; aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare de
bord); aparate de navigaţie prin satelit; aparate de control electrice; aparate de măsură
de precizie; instrumente cu lunete optice;
receptoare (audio-video); prisme (optică);
aprinzătoare de ţigară pe tabloul de bord al
vehiculelor; imprimante; dispozitive de
schimbare a acului în pick-up-uri; suporturi
de retorte; dispozitive pentru uscare folosite
în fotografie; dispozitive de curăţare a discurilor acustice; bătătoare pentru stingerea
incendiilor; lunete de vizoare pentru arme de
foc; eprubete; buşoane indicatoare de presiune pentru supape; fire magnetice; fire de
telegraf; fire de telefon; fire electrice; conducte electrice; fire de cupru izolate; fire fuzibile
din aliaje metalice; programe de calculator;
programe pentru jocuri pe calculator; programe înregistrate de operare pe calculator
(software); pick-up-uri; procesoare (unităţi
centrale de prelucrare a informaţiei); tije pentru a găsi surse de apă subterană; publicaţii
electronice descărcabile; pupitre electrice de
distribuţie; tablouri de comandă electrice;
radare; tuburi acustice; piloni de antenă radio; emiţătoare (telecomunicaţii); aparate de
radio; aparate de radio pentru vehicule; rame
pentru diapozitive; rastere pentru fotogravuri;
aparate portative de emisie-recepţie; aparate
de protecţie (regulatoare) contra supratensiunii; regulatoare de tensiune pentru vehicule;
regulatoare pentru iluminat (electrice); regulatoare pentru iluminarea scenei; regulatoare
de viteză pentru pick-up-uri; reductoare
(electrice); tăvi de clătire folosite in fotografie;
scule de tâmplărie; relee de timp; relee electrice; centuri de siguranţă (altele decât cele
pentru scaune de vehicule şi echipamente
sportive); radiografii, cu excepţia celor de uz
medical; reostate; aparate de respiraţie (cu
excepţia celor de respiraţie artificială); respiratorii (filtre pentru maşini); retorte; refractometre; refractoare; grile de baterii de acumulatoare; pâlnii pentru difuzoare; zaharimetre;
cabluri pentru fibre optice; semafoare; fluiere
pentru chemarea câinilor; fluiere de semnalizare, de urgenţe; sextanţi; inductoare electri-
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ce; plase de siguranţă; plase de protecţie
împotriva accidentelor; avertizoare de incendiu; avertizoare luminoase sau mecanice;
sirene; scanere (echipamente de prelucrare
a datelor); cartele cu circuite integrate (smart
carduri); conexiuni de cabluri (electricitate);
conexiuni electrice; sonare; sonometre; balast pentru sisteme de iluminat; rezistenţe
electrice; spectrografe; spectroscoape; indicatoare de viteză; alcoolmetre; sateliţi pentru
uz ştiinţific; dispozitive de protecţie în caz de
accidente, de uz individual; materiale audiovizuale de instruire; posturi radiotelegrafice;
posturi radiotelefonice; lentile pentru ochelari; sticlă optică; sticlă acoperită cu un strat
conductor electric; lentilă de protecţie contra
luminii; aparate-receptor stereo portabile;
stereoscoape; nave de stingere a incendiilor;
sulfitometre; neseseruri pentru telefoane;
uscătoare folosite în fotografie; sferometre;
circuite integrate; circuite imprimate; contoare; parcometru; dispozitive de numărat timbre poştale; înregistratoare kilometrice pentru vehicule; tahometre; abace; tahimetre;
tampoane de urechi; tampoane de urechi
utilizate pentru scufundări; tahometre; procesoare de text; televizoare; telescoape;
telepromptere; teleimprimatoare; telefoane
portabile; teodolite; termometre (cu excepţia
celor medicale); termostate; termostate pentru vehicule; creuzete (de laborator); braţe
acustice pentru pick-up-uri; totalizatoare;
tranzistoare (electronice); raportoare (instrumente de măsură); supravoltoare; transformatoare electrice; triunghiuri de semnalizare
pentru vehiculele în pană; cabluri de demaror
pentru motoare; tuburi cu descărcare electrică (altele decât pentru iluminat); tuburi capilare; tuburi de radiaţii Roentgen (cu excepţia
celor de uz medical); receptoare telefonice;
turnichete automate; indicatoare de cantitate;
avertizoare automate de pierdere a presiunii
în instalaţiile pneumatice; indicatoare de nivel de benzină; indicatoare de nivel de apă;
indicatoare de pierderi electrice (la sol sau la
unitatea de masă); pontator electronic a emisiei de lumină; indicatoare de pantă; nivelmetre (instrumente pentru determinarea orizontalităţii); nivelmetre cu mercur; nivelmetre cu
alcool; urometre; amplificatoare; acceleratoare de particule; jicloare contra incendiului;
instalaţii electrice pentru comandă de la distanţă a operaţiunilor industriale (în industrie);
aparate de comandă pentru vehicule; dispozitive de echilibrare; magnetoscoape; aparate pentru reproducerea sunetului; maşini de
facturat; aparate pentru galvanoplastie; dis-
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pozitive electrice pentru închiderea uşilor;
înregistratoare cu bandă magnetică (sunete,
imagini, informaţii); dispozitive de protecţie
împotriva razelor Roentgen (altele decât de
uz medical); aparate de joc concepute pentru
a fi utilizate cu receptoare de televiziune;
dispozitive de securitate în transportul feroviar; dispozitive de tratare a informaţiei; dispozitive electrice de deschidere a uşilor; dispozitive (aparate) pentru transvazarea oxigenului; instalaţii electrice pentru prevenirea furtului (antifurt); dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea insectelor; aparate pentru
divertisment concepute pentru a fi utilizate cu
ecran de televiziune; aparate pentru înregistrarea timpului; dispozitive de tăiere a filmului; dispozitive de uscare a filmelor (fotografii); dispozitive pentru citirea optică a caracterelor; dispozitive de comandă pentru ascensoare; aparate pentru centrarea diapozitivelor; aparate de dozat; încărcătoare pentru
acumulatoare electrice; avertizoare acustice;
aparate şi maşini pentru sondare; dispozitive
şi echipament de salvare; aparate şi dispozitive pentru montarea filmelor de cinematograf; dispozitive catodice de protecţie împotriva coroziunii; cuploare ( informatică); periferice de calculatoare; dispozitive antiparaziţi
(electricitate); aparate de demagnetizare a
benzilor magnetice; cuploare acustice; dispozitive de alarmă (alarmă antifurt); dispozitive de semnalizare a accidentelor; semnalizatoare de ceaţă (cu excepţia semnalelor
utilizând o explozie); maşini de adunat; cititoare (maşini de lectură, informatică); aparate de control a căldurii; fotocopiatoare (fotografice, electrostatice, termice); cititoare de
coduri de bare; fiare de călcat electrice; filtre
pentru măşti respiratorii, filtre pentru raze
ultraviolete pentru fotografie; filtre (fotografie); lanterne "magice"; lanterne optice; lanterne de semnalizare; camere fotografice;
aparate de satinat fotografii tipărite (fotografii), obturatoare (fotografie); camere obscure
(fotografie); fotometre; flash (impuls de lumină); aparate mărit (fotografie); celule fotovoltaice; tocuri (cutii) pentru lentile de contact;
tocuri pentru ochelari; tocuri pentru ochelari
fără braţe; cutii pentru lame de microscop;
cutii speciale pentru aparate şi materiale
fotografice; cromatografe de laborator; cronografe (aparate de înregistrare a timpului);
lănţişoare pentru ochelari fără braţe; ciclotroane; compasuri (instrumente de măsurare); frecvenţmetre; clepsidre pentru fiert ouă;
învelişuri de protecţie de incendiu; cipuri (circuite integrate); pedometre; baloane meteo-
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rologice; rame pentru instalarea ecranelor de
sursă punctuală de lumină; paravane de azbest pentru pompieri; căşti de protecţie pentru sport; apărătoare împotriva orbirii; trepiede pentru camere foto; tablouri electrice de
conexiune; tablouri electrice de distribuţie;
ecrane de proiecţie a feţei; ecrane de proiecţie; ecrane radiologice de uz industrial; ecran
fluorescent; ecrane fotografice; exponometre; electrozi pentru sudură; ciocane electrice
de lipit; cablare (cabluri electrice); elemente
galvanice; epidiascoape; ergometre; ancore
electrice;
11 - baterii acumulatoare de aburi; acumulatoare
de căldură; dispozitive anti jivraj pentru vehicule; încălzitoare de apă; aparate pentru
distilare; aparate pentru dezinfectare; aparate pentru dezodorizarea aerului; aparate pentru bronzat, aparate pentru ionizarea aerului;
aparate pentru maşini de cafea; aparate de
răcirea băuturilor;aparate şi maşini pentru
tratarea apei; aparate şi maşini frigorifice;
aparate pentru congelare; vase de expansiune pentru sisteme centrale de încălzire;
coloane de rafinare prin distilare; bideuri;
boilere; căzi de apă minerală, căzi pentru
baie de şezut; aparate electrice pentru copt
vafe; vitrine frigorifice; încălzitoare de apă;
instalaţii de deschidere a apei pentru toalete,
încălzitoare de aer; purificatoare de aer pentru bucătării; generatoare de gaz (instalaţii);
condensatoare de gaz (care nu sunt părţi de
maşini); generatoare de acetilenă; hidranţi;
arzătoare pentru acetilenă; arzătoare pentru
benzină; arzătoare cu gaz; arzătoare pentru
lămpi; arzătoare germicide; arzătoare pentru
calcinare; arzătoare de oxigen-hidrogen;
arzătoare de laborator; arzătoare de ulei;
arzătoare de alcool; termofoare; termofoare
pentru picioare (electrice sau neelectrice)
termofoare pentru pat; termofoare de buzunar; distilatori; duşuri; camere frigorifice;
brichete cu gaz; brichete pentru aprinderea
gazului; serpentine (părţi de instalaţii de
distilare, încălzire sau de răcire); cabine de
duş; cabine transportabile pentru băi turceşti;
camere frigorifice; castroane ermetice; cazane electrice pentru gătit sub presiune; supape electrice nu automate cu aer pentru sistemele de încălzire cu abur; supape de reglare a nivelului în rezervoare; supape termoregulatoare (piese ale instalaţiilor de încălzire);
covoare cu încălzire electrică; colectoare
solare (încălzire); coloane de distilare; cazane de gaz; cazane pentru spălătorii; cazane
de încălzire; cafetiere electrice; robinete de
canalizare; robinete; robinete de amestecare
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pentru conductele de apă; forje portabile;
maşini pentru copt pâine; maşini pentru irigaţii agricole, pungi de unică folosinţă pentru
sterilizare; aparate electrice pentru încălzit
picioarele; încălzitoare de sticle cu biberoane
pentru alimentarea copiilor (electrice); încălzitoare pentru băi; încălzitoare pentru fiare
de călcat; încălzitoare imersate; duze pentru
arzătoare cu gaz; duze pentru micşorarea
presiunii jetului de apă; pompe de căldură;
căptuşeală pentru baie; încălzitoare pentru
parbrize de vehicule; echipamente pentru băi
cu aer fierbinte; echipamente pentru băi;
echipamente pentru saune; echipamente şi
instalaţii de răcire; paturi electrice de încălzire; camere albe (instalaţii sanitare); instalaţii
de producere a aburilor (cu excepţia părţilor
de maşini); pasteurizatoare; percolatoare de
cafea electrice; cuptoare de conductă; cuptoare cu microunde (de gătit); cuptoare cu
microunde de uz industrial; pisoare; alimentatoare pentru cazane de încălzit; plite pentru
încălzire; plite de bucătărie; plite de bucătărie
(cuptor); încălzitoare pentru acvarii; perne
încălzite electric (cu excepţia celor de uz
medical); oale de gătit electrice; dispozitive
pentru furnizarea apei; aparate de dezodorizare (cu excepţia celor de uz personal); dispozitive pentru deshidratarea produselor
alimentare naturale; dispozitive pentru prăjire, aparate pentru fumigaţii; dispozitive de
purificare a gazului; dispozitive de purificare
a uleiurilor; dispozitive pentru încălzirea cleiului;aparate pentru uscarea furajelor; dispozitive pentru filtrarea apei; aparate şi maşini
pentru curăţarea aerului; dispozitive şi maşini
pentru fabricarea gheţii; aparate şi instalaţii
de răcire; aparate şi instalaţii pentru gătit;
dispozitive şi echipamente sanitare; aparate
de încălzire pentru bucătărie; aparate de
încălzire care lucrează cu combustibili solizi,
lichizi şi gazoşi; aparate electrice de încălzire; dispozitive de încălzire care lucrează cu
aer fierbinte; dispozitive cu abur uscat pentru
îngrijirea feţei; accesorii de siguranţă pentru
aparatele de apă sau de gaz, pentru conductele de apă sau de gaz; accesorii de siguranţă şi de reglaj pentru aparatele de apă sau
de gaz, pentru conductele de apă sau de
gaz; accesorii de reglaj pentru aparatele de
apă sau de gaz, pentru conductele de apă
sau de gaz; accesorii de siguranţă şi de reglaj pentru aparatele de apă; accesorii de
siguranţă şi de reglaj pentru aparatele de
gaz; dispozitive pentru încălzit alimentele;
instrumente electrice de făcut iaurt; capace
pentru radiatoare, garnituri pentru robinete
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de apă; radiatoare de încălzire; radiatoare de
încălzire centrală; radiatoare electrice; chiuvete; distribuitoare de dezinfectanţi pentru
toalete; difuzoare de irigare prin picurare
lentă (accesorii de irigaţii); difuzoare de lumină; regeneratoare de căldură; regeneratoare
nucleare; rezervoare (supape regulatoare de
nivel în toalete); rezervoare de stocare a apei
sub presiune; scaune de toaletă; scrubere
(părţi ale instalaţiilor de gaze); sterilizatoare;
sterilizatoare de apă; sterilizatoare de aer;
toastere de pâine; conducte pentru cazane
de încălzire; sisteme de conducte sanitare;
toalete (WC); toalete mobile; umidificatoare
pentru radiatoare de încălzire centrală; lavabouri (părţi ale echipamentelor sanitare);
scaune de closete; instalaţii de apă; instalaţii
sanitare pentru camera de baie; instalaţii de
aer condiţionat; instalaţii de climatizat pentru
vehicule; instalaţii pentru desalinizarea apei
de mare; instalaţii de prelucrare a combustibilului nuclear şi inhibitori ai reacţiilor nucleare; instalaţii de irigaţie automate; instalaţii şi
sisteme de răcire a apei pentru răcirea lichidelor, sisteme de răcire pentru lapte; sisteme
de răcire pentru tutun; instalaţii de tratare a
apei; instalaţii de tratare a apelor uzate; instalaţii de distribuţie a apei; sisteme de filtrare a aerului; instalaţii pentru clorurarea apei
în bazinele de înot; aparate de dedurizare a
apei; dispozitive şi maşini pentru răcire; instalaţii de încălzire; instalaţii de încălzire pentru vehicule; instalaţii de încălzire care lucrează cu apă caldă, instalaţii de polimerizare; instalaţii şi sisteme de alimentare cu apă;
dispozitive automate pentru transportul de
cenuşă; dispozitive pentru formarea de mişcare Vortex pentru apă; dispozitive pentru
răcirea apei; echipament de filtrare pentru
acvarii; filtre de uz casnic sau instalaţii industriale; filtre pentru aer condiţionat; filtre de
cafea electrice; filtre pentru apă potabilă;
havuzuri; havuzuri decorative; friteuze electrice; frigidere; cromatografe în scopuri industriale; ceainice electrice; dulapuri de
evacuare; dulapuri de fum pentru laborator,
dulapuri de uscare dentare; dulapuri frigorifice; dulapuri pentru gheaţă; economizoare de
combustibil;
21 - acvarii de interior, adăpători, bibelouri chinezeşti (porţelanuri), farfurii, farfurii din hârtie;
farfurioare; pocaluri; bomboniere, palete pentru tartine, butelii; butelii împletite; busturi din
porţelan, ceramică sau sticlă; vase; vase de
aşezat în mijlocul meselor; cupe pentru fructe; cădiţe pentru păsări; cădiţe portabile pentru nou-născuţi; ventuze; forme pentru prăji-
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turi; recipiente pentru gheaţă; găleţi pentru
cărbune; căldări din ţesături; frigări; suporturi
pentru şerveţele; întinzătoare de pantaloni;
suporturi de întins hainele; suporturi de întins
cămăşile; păr pentru perii; voliere, colivii pentru pasări; pâlnii; bătătoare pentru covoare;
forme de porţelan sau sticlă, stingătoare pentru lumânări; ghivece pentru flori;oale de
noapte; oliţe pentru clei; gărăfioare pentru
ulei, oţet; garafe; piepteni pentru animale;
bureţi abrazivi pentru piele; bureţi pentru
menaj; bureţi de toaletă; aparate deodorizante de uz personal; suporturi pentru bureţi;
suporturi pentru scobitori; suporturi pentru
săpun; suporturi pentru flori în aranjamente
florale; suporturi pentru pămătufuri de bărbierit; suporturi pentru role de hârtie igienică;
scânduri de călcat; planşete de tăiat la bucătărie; scânduri de tăiat pâine; scânduri de
spălat rufele; strecurători; recipiente de menaj şi pentru bucătărie, recipiente de bucătărie; recipiente din sticlă; recipiente din sticlă
pentru chimicale; recipiente termoizolante
pentru băuturi; recipiente termoizolante pentru produse alimentare; recipiente din sticlă
de formă rotundă; mangal; închizătoare pentru capace de cratiţă; piele de lustruit; scobitori; produse ceramice pentru menaj; majolică; figurine (statuete) din porţelan, ceramică
sau din sticlă; materiale pentru perii; instrumente pentru curăţat acţionate manual; cratiţe; caşpo (cu excepţia celor din hârtie); pămătufuri pentru bărbierit; colivii pentru pasări
domestice; piele pentru şlefuit; dispozitive de
întins încălţămintea; inele şi suporturi pentru
şerveţele; inele pentru şerveţele; inele pentru
păsări; puşculiţe nemetalice; coşuleţe pentru
pâine; coşuleţe de uz casnic; iesle pentru
animale; cutii pentru biscuiţi; cutii pentru
ceai; vase de spălat rufe; cazane de lut; cazane pentru soldaţi; cazane; cafetiere neelectrice; servicii de cafea neelectrice; râşniţe
de cafea manuale; cremene parţial prelucrat,
în afară de cel utilizat în construcţii; halbe de
bere; halbe de bere cu capac; curse pentru
şobolani; capace pentru ghivece; capace
pentru acvarii de interior; capace pentru untiere; capace pentru vase; capace pentru platouri pentru brânză; cârlige pentru încheiat
nasturii la ghete, la mănuşi; vase de ars mirodenii; garafe; şerbetiere portative neelectrice; pâlnii; capcane pentru insecte; linguri de
amestecat, ustensile de bucătărie; linguri de
turnat; lopăţele, ustensile de masă; lopăţele
pentru tarte; lopăţele; untiere; materiale pentru pregătirea periilor; materiale de lustruire,
cu excepţia celor din hârtie şi piatră; maşini

95

MD - BOPI 9/2014
manuale pentru tăiţei; maşini şi aparate neelectrice de lustruit, de uz casnic; râşniţe manuale pentru piper; mături; saci izotermici;
distribuitoare de creme pentru prăjituri; cratiţe; mozaic din sticlă, cu excepţia celui din
construcţii; tampoane metalice pentru curăţat; savoniere; capcane pentru şoareci; seturi
de vase de bucătărie; duze pentru pâlnii;
duze pentru turnat; duze pentru furtunuri de
stropit; servicii pentru picnic (cu seturi de
veselă); truse de toaletă; fibre de curăţat
dinţii; fibre de sticlă, altele decât cele pentru
izolaţie sau pentru uz textil; cuţite pentru tăiat
coca, instrumente; cuţite pentru cocă; stropitori; stropitori pentru flori şi plante; deşeuri
din bumbac pentru curăţat; deşeuri din lâna
pentru curăţat; câlţi de in pentru curăţat; beţişoare chinezeşti, tacâmuri; beţişoare pentru
cocteiluri; vase pentru piper; mănuşi de menaj; mănuşi de lustruit; mănuşi pentru grădinărit; discuri pentru a împiedica laptele să
dea în foc; platouri de uz casnic; platouri de
uz casnic din hârtie; platouri rotitoare; platouri pentru legume; platouri pentru ceşti, pahare; recipiente neelectrice pentru încălzirea
biberoanelor; sfeşnice; suporturi pentru farfurii (ustensile de masă); suporturi pentru garafe (cu excepţia celor din hârtie şi de masă);
suporturi pentru lista de meniuri; suporturi
pentru cuţite (pentru servit la masă); suporturi pentru fiare de călcat; suporturi pentru
ouă; suporturi pentru gril; tampoane abrazive
pentru curăţat; tampoane de curăţat; adăpători; praf de sticlă pentru ornamente; vase din
porţelan; vase din lut; vase neelectrice pentru prepararea alimentelor în baie de aburi;
vase din sticlă colorată; vase de bucătărie,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
vase din cristal; vase din faianţă; vase din lut
ars; ustensile cosmetice; ustensile de toaletă; prese pentru pantaloni; tacâmuri pentru
untdelemn şi oţet; tacâmuri pentru mirodenii;
aparate neelectrice pentru demachiere; articole de uz casnic pentru refrigerarea alimentelor conţinând fluide pentru schimb de căldură; suporturi pentru role de hârtie igienică;
văcsuitoare; deschizătoare de sticle; trăgătoare de cizme; întinzătoare de mănuşi; făraşe pentru fărâmituri; dispozitive pentru menţinut forma cravatelor; cleşti pentru rufe; dopuri de sticlă; pudriere; pulverizatoare de
parfum; pufuri de pudră; desprăfuitoare neelectrice; distribuitoare de săpun; piepteni;
piepteni electrici; frigări; reşouri menajere;
coarne de băut; încălţătoare; rozete pentru
sfeşnice; mânere rotunde din porţelan; salatiere; zaharniţe; maşini de bătut; maşini de
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bătut menajere; servicii de masă (tacâmuri
de masă); servicii de cafea; servicii pentru
lichior; site de cenuşă; strecurători de ceai;
sifoane pentru apa gazoasă; sifoane, ţevi
pentru tras vinul din butoaie; sucitoare pentru
patiserie; castroane ermetice; perii de sârmă
pentru curăţat podelele; ţesale; mixere menajere; storcătoare de fructe de uz menajer;
solniţe; recipiente de băut; recipiente metalice pentru prepararea gheţii şi a băuturilor cu
gheată; recipiente refrigeratoare; stacane din
hârtie si din mase plastice; stacane; stacane
pentru băuturi; statui din porţelan, ceramică
sau sticlă; statuete din porţelan, ceramică
sau sticlă; sticle pentru geamuri de vehicule
(produse semiprelucrate); sticlă (materie
primă); sticlă de culoare opalului; sticlă care
încorporează conducători electrici; sticlă
emailată; sticlă prelucrată sau parţial prelucrată, cu excepţia celei din construcţii; fibre
de sticlă, cu excepţia celor pentru uz textil
sau pentru izolaţie; fibre de siliciu vitrificat, cu
excepţia celor de uz textil; supiere; frânghii
de întins rufele; lighene; străchini; străchini
de unică folosinţă; răzătoare, ustensile de
menaj; termosuri; terarii de apartament pentru plante; terarii de apartament pentru animale; cârpe pentru spălat duşumele; cârpe
pentru curăţat; cârpe pentru şters praful;
cârpe pentru ştergerea prafului de pe mobilă,
ştergătoare de mobilă; toalete pentru animale domestice; urne; aparate pentru răspândirea aerosolilor (altele decât cele folosite în
scopuri medicale); aparate pentru irigarea
cavităţii bucale, sprayuri de gură; aparate de
măcinat; dispozitive de curăţat încălţămintea,
ceruitoare; aparate de stropit; ustensile de
menaj; ustensile de bucătărie; ustensile de
gătit neelectrice; filtre pentru menaj; filtre de
cafea; flacoane; damigene; forme pentru
bucătărie; forme pentru cuburi de gheaţă;
forme de prăjituri; friteuze neelectrice; tocuri
pentru piepteni; coşuleţe pentru pâine; apărătoare de muşte; ceainice pentru infuzii;
ceainice neelectrice; ceşti; aparate de pisat
usturoiul; huse pentru scânduri de călcat;
bule pentru infuzii de ceai; bule din sticlă;
teuri; shakere de cocteiluri; tirbuşoane; perii
din păr de porc; perii pentru spălarea veselei;
perii pentru curăţat recipientele; perii pentru
curăţat sticlele lămpilor; perii pentru cai; perii
aspre; perii de dinţi; perii de dinţi neelectrice;
perii din păr de animale; perii mecanice pentru covoare; perii de încălţăminte; perii pentru
toaletă; perii electrice, cu excepţia detaliilor
pentru maşini; perii; perii pentru sprâncene;
periuţe pentru unghii; ouă artificiale de pus
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sub găini; iesle pentru animale; cutii metalice
pentru distribuirea prosoapelor de hârtie; lăzi
de gunoi.

MD - BOPI 9/2014
(540)

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 29.01.01.

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

25782
2014.06.30
2021.03.14
028823
2011.03.14
MICHALCZEWSKI Dariusz, PL
Gdańsk, 80-404, Dzielna 37 street, Polonia

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "100%", "CONTROLLED",
"QUALITY", "PURE WATER", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
32 - ape minerale şi gazoase.
(511) NCL(9)
30 - zahăr;

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.05.20; 26.01.04; 26.01.15;
26.01.21.

32 - băuturi energizante, băuturi izotonice.
(531) CFE(5) 03.06.03; 26.01.04; 26.04.02; 26.11.13;
27.01.12; 27.05.17.

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

25783
2014.06.30
2023.04.15
032977
2013.04.15
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova

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

25788
2014.07.02
2022.10.09
031898
2012.10.09
SUPRACOLOR S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Hristo Botev nr. 19, bloc 7, ap. 115,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

25789
2014.07.02
2023.01.22
032488
2013.01.22
NIAVITA S.R.L., MD
Str. Ion Pelivan nr. 18,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "ОБОЕВ".
(511) NCL(10-2013)
27 - tapete;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii operaţionale on-line de negociere,
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii
de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă
se face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea de produse şi servicii printro reţea de calculatoare şi furnizare de feedback evaluativ şi evaluări de produse şi servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de
vânzători, evaluarea performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţă globală de negociere în
legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "TAPETELOR".
(511) NCL(10-2013)
27 - tapete;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii operaţionale on-line de negociere,
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii
de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă
se face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea de produse şi servicii printro reţea de calculatoare şi furnizare de feedback evaluativ şi evaluări de produse şi servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de
vânzători, evaluarea performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţă globală de negociere în
legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.

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

25792
2014.07.02
2023.05.24
033184
2013.05.24
SELECTCANAL-TV S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

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

25790
2014.07.02
2023.01.22
032489
2013.01.22
NIAVITA S.R.L., MD
Str. Ion Pelivan nr. 18,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "N", "4", cu excepţia executării grafice deosebite.
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(591) Culori revendicate: roşu, vişiniu, gri, griînchis.
(511) NCL(10-2013)
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;

(540)

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ", "NUMAI PENTRU ADULT",
"ADULTS ONLY", "18+" şi elementului figurativ, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
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;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.04.17; 26.04.18; 27.07.11; 29.01.14.

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

25793
2014.06.30
2023.03.01
032734
2013.03.01
ŞUMILOV Valerii, MD
Str. 25 Octeabrea nr. 38, ap. 2,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova

14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
18 - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole
de şelărie;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 24.17.07; 26.01.17; 26.01.21; 26.01.22;
26.01.24; 27.05.24; 27.07.24; 28.05.00.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

25825
2014.07.04
2023.05.24
033177
2013.05.24
SELECTCANAL-TV S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

TRADEMARKS
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;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.03.14; 05.07.13; 26.01.04; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.01; 29.01.15.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "4".
(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, toate serviciile susmenţionate, cu excepţia sălilor cu jocuri automate, jocurilor de hazard, cazinourilor.

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

25830
2014.07.03
2023.03.27
032883
2013.03.27
2645403
2012.12.12
GB
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit

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

25828
2014.07.04
2023.04.29
033083
2013.04.29
MAGIC CLASA S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 2,
MD-3129, Bălţi, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - preparate medicinale pentru igiena bucală,
preparate medicinale pentru lustruirea dinţilor, preparate medicinale de înălbire a dinţilor, apă de gură medicinală, preparate pentru
albit medicinale, gumă de mestecat şi pastile
pentru igiena dentară;
10 - aparate şi instrumente dentare, tăvi dentare
flexibile şi de unică folosinţă;
21 - perii de dinţi, scobitori, aţă dentară, perii şi
bureţi; suporturi şi aplicatoare pentru acestea.

(591) Culori revendicate: albastru, verde, liliachiu,
galben, roşu.
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; uleiuri şi grăsimi comestibile;
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

25833
2014.07.06
2023.05.30
033209
2013.05.30
PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

MĂRCI
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia "MARLBORO", "POCKET
PACK", "YOUR TIMES", "YOUR RHYTHM",
"BE >" şi executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, bleu, alb, gri,
negru, galben, roşu.
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hîrtie
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 09.03.19; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.18;
24.01.19; 24.15.01; 25.01.06; 26.03.23; 27.05.10;
29.01.15.

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

MD - BOPI 9/2014
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia "MARLBORO", "POCKET
PACK", "YOUR TIMES", "YOUR RHYTHM",
"BE >" şi executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, bleu, alb, gri,
negru, galben, roşu.
(511) NCL(10-2013)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hîrtie
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 09.03.19; 19.03.03; 19.03.24; 24.15.01;
26.03.23; 27.05.10; 29.01.15.

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

25852
2014.07.09
2023.09.25
033785
2013.09.25
IACOB S.R.L., societate comercială, MD
Str. Columna nr. 58B,
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova

(540)

25834
2014.07.06
2023.05.30
033210
2013.05.30
PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale,
cu excepţia executării grafice deosebite.
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(511) NCL(10-2013)
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;
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor; servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine, inclusiv vânzarea produselor cu ajutorul
intermediarilor; licitaţie de vânzare; organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale sau
publicitare; agenţii de import-export;
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) 01.15.09; 02.03.01; 02.03.11; 02.03.18;
26.01.04; 26.01.14; 26.01.18; 26.01.21; 26.11.08;
27.05.11.

TRADEMARKS
(511) NCL(10)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor în supermarketuri, hipermarketuri, buticuri şi magazine;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri
şi magazine;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 25.05.01; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24.

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

25863
2014.07.11
2023.03.13
032792
2013.03.13
AUTOCURAT S.R.L., MD
Str. Petru Rareş nr. 62,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

25860
2014.07.11
2022.11.22
032170
2012.11.22
AURMILION S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 47, ap. 60,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "cartridge", "md", cu excepţia executării grafice deosebite.
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(511) NCL(10-2013)
04 - lumânări şi fitiluri pentru iluminat.

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

25864
2014.07.11
2023.04.16
032991
2013.04.16
BADIA Ruslan, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 82 A,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD - BOPI 9/2014
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

25894
2014.07.18
2023.06.13
033259
2013.06.13
JARDAN Vladimir, MD
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.03.20; 01.07.06; 01.07.20; 26.01.13;
26.04.10; 27.05.24.

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

25887
2014.07.16
2023.05.17
033138
2013.05.17
VOVC Maxim, MD
Str. Grenoble nr. 161, bloc 3, of. 40,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2013)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice.

(511) NCL(10-2013)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(5) 05.07.02; 25.01.06; 26.01.15; 26.01.18;
27.05.24.

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

25895
2014.07.18
2023.04.22
033036
2013.04.22
JARDAN Vladimir, MD
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

25914
2014.07.23
2023.07.29
033540
2013.07.29
Tovarystvo s obmezhenoiu vidpovidal'nistiu
"Vyrobnyche ob'iednannia "Dniproshkirgalantereia", UA
Vul. Novoselivs'ka, 42, Dnipropetrovs'k 49083,
Ucraina

(540)

(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, orez; tapiocă şi sago; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

(511) NCL(10-2013)
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.

(531) CFE(5) 06.01.02; 07.01.03; 07.03.11; 07.05.01;
26.01.18; 27.05.24.

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

25899
2014.07.23
2023.04.09
032954
2013.04.09
BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

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

25915
2014.07.23
2022.02.01
030567
2012.02.01
FORT S.R.L., firmă, MD
Str. Meşterul Manole nr. 5, bloc 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(511) NCL(10-2013)
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;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) NCL(10)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - incubatoare pentru ouă;
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19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
20 - produse (necuprinse în alte clase) din trestie,
stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare;
toate cu excepţia mobilei;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
toate cu excepţia producerii, reparaţiei şi
deservirii mijloacelor de transport cu motor
şi a părţilor lor;
40 - tratament de materiale.
(531) CFE(5) 07.01.01; 07.01.06; 07.01.24; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.12.

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

25921
2014.07.25
2021.10.18
029975
2011.10.18
"HOROLISKII
MOLOCINOKONSERVNÎI
KOMBINAT DETSKIH PRODUKTOV",
societate pe acţiuni publică, UA
m. HOROL, str. Molodejnaia, 17, 37800,
Ucraina

MD - BOPI 9/2014
(511) NCL(9)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină 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.
(531) CFE(5) 02.05.03; 02.05.23; 05.05.21.

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

(540)

25923
2014.07.29
2023.06.25
033342
2013.06.25
ZBEREA Constantin, MD
MD-3925, Manta, Cahul, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2013)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri; toate
produsele sus-menţionate, cu excepţia fitingurilor din aramă şi cupru;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;

TRADEMARKS
(540)

40 - tratament de materiale.
(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.03; 26.04.03; 27.05.10;
27.05.11.

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

25924
2014.07.30
2023.06.24
033383
2013.06.24
BĂRCĂ Alexandru, MD
Str. Vaslui nr. 45,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "NP", "NP BASE", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastrudeschis.
(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(5) 14.11.01; 26.07.25; 26.13.25; 26.15.03;
27.05.12; 27.05.24; 29.01.13.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "®", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, alb, negru.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia
serviciilor angro şi cu amânuntul în ceea ce
priveşte vehiculele, în special camioanele,
precum şi componentele acestora, fitinguri şi
accesorii pentru vehiculele sus-menţionate;
regruparea unei game variate de produse
pentru terţi, în special a camioanelor, componentelor şi accesoriilor pentru camioane,
care permit clienţilor să aleagă şi să cumpere
aceste produse; prezentarea vehiculelor, în
special a camioanelor.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.05; 27.05.09; 27.05.24;
29.01.13.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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25932
2014.08.04
2023.06.14
033283
2013.06.14
NP BASE S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Serghei Lazo nr. 40, of. 47,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

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

25934
2014.08.01
2023.11.14
033999
2013.11.14
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI, reprezentanţa companiei turceşti,
MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2013)
05 - medicamente pentru tratarea ulcerului peptic
şi gastro-esofagitei de reflux, inhibitor al
pompei de protoni; alimente pentru sugari.

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

25940
2014.08.01
2023.06.28
033359
2013.06.28
COSMOVIS S.R.L., societate comercială,
MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(540)

(511) NCL(10-2013)
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.

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

MD - BOPI 9/2014

25943
2014.08.05
2023.02.15
032704
2013.02.15
BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate
comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "MOTO".
(511) NCL(10-2013)
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; toate produsele, cu excepţia maşinilor de
ştanţare, a pumnilor pentru ştanţare, a maşinilor de tăiat cu bandă;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală.

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

25952
2014.08.05
2023.02.19
032656
2013.02.19
COJOCARU Ruslan, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "APA".
(511) NCL(10-2013)
32 - ape minerale şi gazoase.

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

25944
2014.08.04
2023.09.24
033773
2013.09.24
EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
Str. Uzinelor nr. 143,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(10-2013)
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;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.07.19; 26.01.20; 27.05.24.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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25953
2014.08.08
2023.05.22
033140
2013.05.22
COSTONDOI Vladimir, MD
Str. Chişinău nr. 3, ap. 32, MD-6521,
Floreni, Anenii Noi, Republica Moldova

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2013)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate serviciile susmenţionate, cu excepţia editării ghidurilor
turistice şi prezentării informaţiei de turism şi
culturale.

MĂRCI

MD - BOPI 9/2014

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

(220)
(111)
(210)
(151)
Data
Nr.
Nr. înreData
de depozit de depozit gistrării înregistrării
2
3
4
5
026832
2010.03.09 24758 2013.10.30

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

6
07,08,12,
14,28

7
SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED,
HK
SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED,
HK
Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc., US
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa
companiei turceşti, MD
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa
companiei turceşti, MD
ALCOLUX S.R.L., MD
ALCOLUX S.R.L., MD
CASURAPI-COM S.R.L.
societate comercială, MD
Shanghai Feixun Communication Co.,
Ltd., CN
COLUSVIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
MICHALCZEWSKI Dariusz, PL
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
SUPRACOLOR S.R.L.,
societate comercială, MD
NIAVITA S.R.L., MD
NIAVITA S.R.L., MD
SELECTCANAL-TV S.R.L., MD

2

033911

2010.03.09

25640

2014.05.27

09,11,21

3

032144

2012.11.16

25654

2014.06.02

03,18,25

4
5
6
7
8
9
10

033753
033754
033755
033756
033757
033758
033851

2013.09.20
2013.09.20
2013.09.20
2013.09.20
2013.09.20
2013.09.20
2013.10.16

25752
25753
25754
25755
25756
25757
25762

2014.07.11
2014.07.11
2014.07.11
2014.07.11
2014.07.11
2014.07.11
2014.06.26

03
03
03
03
03
03
05

11

033852

2013.10.16

25763

2014.06.26

05

12
13
14

033859
033860
033861

2013.10.22
2013.10.22
2013.10.22

25764
25765
25766

2014.06.26
2014.06.26
2014.06.26

33
33
06,19

15

033864

2013.10.15

25767

2014.06.26

35

16

033882

2013.10.23

25768

2014.06.26

33

17
18
19
20
21

033887
033888
033889
028823
032977

2013.10.24
2013.10.24
2013.10.24
2011.03.14
2013.04.15

25769
25770
25771
25782
25783

2014.07.11
2014.07.11
2014.07.11
2014.06.30
2014.06.30

03
03
03
30,32
32

22

031898

2012.10.09

25788

2014.07.02

02

23
24
25

032488
032489
033184

2013.01.22
2013.01.22
2013.05.24

25789
25790
25792

2014.07.02
2014.07.02
2014.07.02

26

032734

2013.03.01

25793

2014.06.30

27
28
29

033514
033702
033862

2013.07.22
2013.09.06
2013.10.22

25796
25797
25798

2014.06.30
2014.06.29
2014.06.29

27,35
27,35
09,16,35,
38,41
03,14,16,
18,33,41
32,33,35
18,25,35
06,19

30

033863

2013.10.16

25799

2014.06.29

29,35

31
32

033903
033910

2013.10.25
2013.10.28

25800
25801

2014.06.29
2014.06.29

05
07

33

033912

2013.10.29

25802

2014.06.29

33,35

(441)
(442/450)
Nr.
Nr. BOPI
BOPI
8
9
11/2010
7/2014
7/2014
9/2014
3/2013
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
12/2013

12/2013

12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
6/2011
6/2013

9/2014
9/2014

11/2012

9/2014

6/2013
6/2013
8/2013

9/2014
9/2014
9/2014

ŞUMILOV Valerii, MD

5/2013

9/2014

BESCHIERU Radu, MD
A.G. UNIUNE GRUP S.R.L., MD
CASURAPI-COM S.R.L.,
societate comercială, MD
BEJINARI VALERII,
întreprindere individuală, MD
BASF SE, DE
BEM INNA S.R.L.,
societate comercială, MD
DRAGNEV Valeriu, MD

10/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
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TRADEMARKS

1
34

2
033936

3
2013.10.30

4
25803

5
2014.06.29

6
05,44

35
36

033958
033109

2013.11.05
2013.05.03

25804
25805

2014.06.29
2014.06.28

44
12

37
38

033767
033796

2013.09.23
2013.10.02

25806
25807

2014.06.30
2014.06.30

35,44
29,30

39

033907

2013.10.28

25808

2014.06.30

31

40
41
42
43
44
45

033909
034093
034094
033771
033042
033346

2013.10.30
2013.11.22
2013.11.22
2013.09.24
2013.04.22
2013.06.25

25809
25810
25811
25813
25814
25815

2014.06.30
2014.06.30
2014.06.30
2014.06.27
2014.07.02
2014.07.02

11,20,35
03,05
03,05
43
29,35,43
03

46

033388

2013.07.01

25816

2014.07.02

30

47
48
49

033409
033580
033605

2013.07.02
2013.08.05
2013.08.08

25817
25818
25819

2014.07.02
2014.07.02
2014.07.02

35,43
31
01,05

50
51
52

033608
033615
033629

2013.08.09
2013.08.13
2013.08.16

25820
25821
25822

2014.07.02
2014.07.02
2014.07.02

03
03
01,05

53

033726

2013.09.19

25823

2014.07.01

54
55
56
57
58
59
60
61

033843
033177
033083
033569
032883
033783
033896
033209

2013.10.10
2013.05.24
2013.04.29
2013.07.29
2013.03.27
2013.09.26
2013.10.23
2013.05.30

25824
25825
25828
25829
25830
25831
25832
25833

2014.07.02
2014.07.04
2014.07.04
2014.07.03
2014.07.03
2014.07.02
2014.07.03
2014.07.06

14,16,17,18,
20,22,24,25,
28,30,32,
35,39,41,
43,44,45
17,19,20,35
38,41
29,32,35,43
05
05,10,21
05
06,35,37
34

62

033210

2013.05.30

25834

2014.07.06

34

63
64
65

033810
033560
033919

2013.10.03
2013.07.31
2013.10.24

25835
25836
25837

2014.07.06
2014.07.07
2014.07.04

35,41,43
35,38
33

66
67

030792
033343

2012.03.13
2013.06.25

25838
25839

2014.07.08
2014.07.08

29
10

68

033389

2013.07.01

25840

2014.07.08

30

69

033392

2013.07.01

25841

2014.07.08

30

70

033393

2013.07.01

25842

2014.07.08

30

71

033394

2013.07.01

25843

2014.07.08

30
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7
Centrul Informaţional Agricol,
întreprindere de stat, MD
COVALCIUC Dumitru, MD
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd), JP
ZAHARIA Andrian, MD
CREAVITA S.R.L.,
societate comercială, MD
EXPORTADORA UNIFRUTTI
TRADERS LIMITADA, CL
VLADOVA Alla, MD
DAAC Hermes S.A., MD
DAAC Hermes S.A., MD
Camelia S.A., casă de comerţ, MD
EFKO FOODS PLC, CY
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
Marriott International, Inc., US
The Procter & Gamble Company, US
Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
The Procter & Gamble Company, US
The Procter & Gamble Company, US
Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU
ZIMBRU, asociaţie obştească,
club de fotbal, MD

CONSTANTINOV Serghei, MD
SELECTCANAL-TV S.R.L., MD
MAGIC CLASA S.R.L., MD
Willowood Limited, HK
Glaxo Group Limited, GB
WILLOW S.R.L., MD
PURCICA Sergiu, MD
PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.,
CH
PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.,
CH
TRILUX S.R.L., firmă, MD
DRAMBULCO Alexandru, MD
CHATEAU VARTELY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
EFKO FOODS PLC, CY
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US

8
12/2013

9

12/2013
7/2013
12/2013
12/2013
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
11/2013
6/2013
11/2013
11/2013

10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
12/2013

12/2013
7/2013
8/2013
10/2013
8/2013
11/2013
12/2013
10/2013
10/2013
1/2014
11/2013
12/2013
6/2012
10/2013
11/2013

11/2013

11/2013

11/2013

9/2014
9/2014
9/2014

9/2014
9/2014

MĂRCI
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1
72

2
033460

3
2013.07.10

4
25844

5
2014.07.08

6
16

73
74
75
76
77
78
79
80

033583
033584
033587
033591
033592
033594
033595
033785

2013.08.06
2013.08.06
2013.08.06
2013.08.07
2013.08.07
2013.08.07
2013.08.07
2013.09.25

25845
25846
25847
25848
25849
25850
25851
25852

2014.07.08
2014.07.08
2014.07.08
2014.07.08
2014.07.08
2014.07.08
2014.07.08
2014.07.09

03
03
03
03
03
03
03
03,21,35,44

81

033816

2013.10.02

25853

2014.07.09

05,07

82

033877

2013.10.15

25854

2014.07.09

83
84

033971
033996

2013.11.07
2013.11.14

25855
25856

2014.07.09
2014.07.09

03,05,30,
32,35
41,42
05

85
86

030924
033309

2012.04.06
2013.06.19

25857
25858

2014.07.09
2014.07.08

03,44
30,35

87
88
89
90
91
92
93

033987
032170
033788
033679
032792
032991
032918

2013.11.11
2012.11.22
2013.09.26
2013.08.29
2013.03.13
2013.04.16
2013.04.03

25859
25860
25861
25862
25863
25864
25865

2014.07.09
2014.07.11
2014.07.09
2014.07.09
2014.07.11
2014.07.11
2014.07.12

94
95

033642
033690

2013.08.16
2013.09.04

25866
25867

2014.07.11
2014.07.11

18,20,24,25
02,35,37
34
34
04
30,43
29,30,32,33,
35,41,43
03
33

96

032418

2013.01.11

25868

2014.07.11

32,35

97

033458

2013.07.10

25869

2014.07.14

41,42

98
99
100
101

033709
034140
033803
032513

2013.09.06
2013.09.06
2013.03.19
2013.01.23

25870
25871
25872
25873

2014.07.09
2014.07.09
2014.07.12
2014.07.13

43
43
03
35,38,41

102
103
104

033925
033938
033676

2013.10.29
2013.10.29
2013.08.29

25874
25875
25876

2014.07.12
2014.07.15
2014.07.13

03
05
35,38,41

105
106
107
108
109
110
111
112
113

032690
033520
033703
034236
033586
033593
033138
034015
033733

2013.02.21
2013.07.23
2013.09.06
2013.12.13
2013.08.06
2013.08.07
2013.05.17
2013.11.13
2013.09.12

25880
25881
25882
25883
25885
25886
25887
25888
25889

2014.07.16
2014.07.16
2014.07.16
2014.07.16
2014.07.17
2014.07.17
2014.07.16
2014.07.17
2014.07.17

33
33
30
10
03
03
19
44
12

114
115

033665
033666

2013.08.23
2013.08.23

25890
25891

2014.07.17
2014.07.17

12
12

7
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
Noxell Corporation, US
Noxell Corporation, US
Noxell Corporation, US
Noxell Corporation, US
Noxell Corporation, US
Noxell Corporation, US
Noxell Corporation, US
IACOB S.R.L.,
societate comercială, MD
Johnson & Johnson, a corporation
organized and existing under the laws
of the State of New Jersey, US
SINED CLEAN S.R.L.,
societate comercială, RO
VULTURAŞ, asociaţie obştească, MD
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa
companiei turceşti, MD
ROMAN Aurica, MD
GARANTIE MANAGEMENT PRIM
S.R.L., MD
VOLIAN PRIM S.R.L., MD
AURMILION S.R.L., MD
Gallaher Limited, GB
Gallaher Limited, GB
AUTOCURAT S.R.L., MD
BADIA Ruslan, MD
CEBOTARESCU Dumitru, MD

8
10/2013

VIORICA-COSMETIC S.A., MD
COLUSVIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI (UnASM), MD
BOROVICOV Evghenii, MD
BOROVICOV Evghenii, MD
UNILEVER N.V., NL
MEDIA PRODUCTION S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
PARAMETIMPEX S.R.L., MD
Celgene Corporation, US
DIXI MEDIA S.R.L.,
agenţie de publicitate, MD
PIC Samuil, MD
ALBASTRELE WINES S.R.L., MD
BUELO S.R.L., MD
TERUMO CORPORATION, JP
Noxell Corporation, US
Noxell Corporation, US
VOVC Maxim, MD
BURDUJA Viorel, MD
GENERAL MOTORS LLC,
(a limited liability company organized
and existing under the laws of the
State of Delaware), US
PT. INDUSTRI KARET DELI, ID
PT. INDUSTRI KARET DELI, ID

11/2013
11/2013

11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013

9

9/2014

1/2014

1/2014
1/2014
1/2014

5/2012
10/2013
1/2014
4/2013
12/2013
12/2013
5/2013
6/2013
6/2013

9/2014

9/2014
9/2014

5/2013

8/2013
1/2014
1/2014
12/2013
4/2013
12/2013
1/2014
11/2013
5/2013
11/2013
12/2013
1/2014
11/2013
11/2013
9/2013
1/2014
11/2013

9/2014

12/2013
12/2013
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1
116
117
118
119
120
121
122
123
124

2
033695
033259
033036
033961
034046
034038
032954
033680
033422

3
2013.09.04
2013.06.13
2013.04.22
2013.11.07
2013.11.12
2013.11.14
2013.04.09
2013.08.29
2013.07.04

4
25893
25894
25895
25896
25897
25898
25899
25900
25901

5
2014.07.18
2014.07.18
2014.07.18
2014.07.18
2014.07.18
2014.07.20
2014.07.23
2014.07.21
2014.07.22

6
32,33
30
29,30
29,30
05
01,04,17
35,43
29,30
34

125

033582

2013.08.05

25902

2014.07.22

34

126

033645

2013.08.16

25903

2014.07.22

09,18,25

127

033656

2013.08.20

25904

2014.07.22

34

128

033802

2013.10.01

25905

2014.07.21

34

129
130
131

033928
033670
033464

2013.10.30
2013.08.29
2013.07.15

25906
25907
25908

2014.07.22
2014.07.22
2014.07.22

132

030222

2011.11.22

25909

2014.07.22

133

033483

2013.07.15

25910

2014.07.23

05
33,35
07,12,35,
37,39
03,09,14,18,
25,28,35
12

134

033760

2013.09.20

25911

2014.07.22

05

135
136
137

034129
034130
033540

2013.11.26
2013.11.26
2013.07.29

25912
25913
25914

2014.07.23
2014.07.23
2014.07.23

33
33
21

138

030567

2012.02.01

25915

2014.07.23

139
140

034180
033761

2013.12.04
2013.09.20

25916
25917

2014.07.25
2014.07.24

141

033762

2013.09.20

25918

2014.07.24

142
143
144

033737
033738
029975

2013.09.16
2013.09.16
2011.10.18

25919
25920
25921

2014.07.25
2014.07.25
2014.07.25

06,07,19,
20,37,40
41,44
09,35,38,
41,42
09,35,38,
41,42,45
03,05,35,44
03,05,35,44
05,29,30

145
146
147
148
149
150

033342
033383
033745
032063
032285
032776

2013.06.25
2013.06.24
2013.09.12
2012.09.10
2012.12.11
2013.03.12

25923
25924
25925
25926
25927
25928

2014.07.29
2014.07.30
2014.07.30
2014.07.30
2014.07.31
2014.07.31

06,35,39,40
35
35
35,41
33
05

151

027851

2010.09.24

25929

2014.08.01

35

152

028176

2010.11.24

25930

2014.08.01

153

033471

2013.07.11

25931

2014.08.01

16,21,28,29,
30,31,32,33,
35,39,43
05,30,35
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7
ALEXEI Serghei, MD
JARDAN Vladimir, MD
JARDAN Vladimir, MD
JARDAN Vladimir, MD
Julius Sämann Ltd., CH
Exxon Mobil Corporation, US
BESCHIERU Radu, MD
Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K.A., PL
British American Tobacco (Brands)
Inc., US
British American Tobacco (Brands)
Inc., US
HK SINO-US FASHION CO.,
LIMITED, HK
British American Tobacco (Brands)
Inc., US
Al-Zawra'a for Tobacco
and Cigarettes Trading, JO
BIOGEN IDEC MA INC., US
Glutonus S.R.L., MD
GBS S.R.L., MD

8
12/2013
10/2013
9/2013
1/2014
1/2014
1/2014
7/2013
12/2013
12/2013

NEW YORKER FASHION
CORPORATION, US
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA, corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
Japoniei, Producători şi Comercianţi,
JP
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
INC., US
EXPERTVIN S.R.L., MD
EXPERTVIN S.R.L., MD
Tovarystvo s obmezhenoiu
vidpovidal'nistiu "Vyrobnyche
ob'iednannia "Dniproshkirgalantereia",
UA
FORT S.R.L., firmă, MD

2/2012

9/2014
9/2014

9/2014

12/2013
12/2013
11/2013
12/2013
12/2013
12/2013
11/2013

11/2013

11/2013
1/2014
1/2014
10/2013

9/2014

4/2012

9/2014

SALTANOVSCAIA Irina, MD
Yahoo! Inc., US

1/2014
2/2014

Tumblr, Inc., US

2/2014

MUNTEAN Dorina, MD
MUNTEAN Dorina, MD
"HOROLISKII
MOLOCINOKONSERVNÎI KOMBINAT
DETSKIH PRODUKTOV", societate
pe acţiuni publică, UA
ZBEREA Constantin, MD
BĂRCĂ Alexandru, MD
MERLAN Adrian, MD
CORŞICOVA Arina, MD
ALEXEI Serghei, MD
Omega Pharma Innovation &
Development N.V., BE
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

11/2013
11/2013
12/2011

DMITRIEVA Olga, MD

9

9/2013
10/2013
11/2013
1/2013
3/2013
5/2013
12/2010
2/2011

10/2013

9/2014

9/2014
9/2014

MĂRCI
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1
154

2
033283

3
2013.06.14

4
25932

5
2014.08.04

6
38

155

033654

2013.08.22

25933

2014.08.01

30,35

156

033999

2013.11.14

25934

2014.08.01

05

157

034056

2013.11.22

25935

2014.08.01

33

158

034068

2013.11.20

25936

2014.08.01

35

159
160
161
162

034157
034160
034163
033359

2013.12.05
2013.12.02
2013.12.03
2013.06.28

25937
25938
25939
25940

2014.08.01
2014.08.01
2014.08.01
2014.08.01

43
05
29
05

163

033742

2013.09.16

25941

2014.08.04

07,08

164
165

033872
032704

2013.10.16
2013.02.15

25942
25943

2014.08.04
2014.08.05

43
32

166
167

033773
032428

2013.09.24
2013.01.11

25944
25945

2014.08.04
2014.08.05

07,12
30

168

033395

2013.07.01

25946

2014.08.05

09,14,16,
18,28,29

169

033740

2013.09.16

25947

2014.08.05

03

170

033744

2013.09.17

25948

2014.08.05

05

171

033748

2013.09.18

25949

2014.08.05

05

172
173
174
175
176

033801
032536
032656
033140
033968

2013.09.27
2013.01.30
2013.02.19
2013.05.22
2013.11.04

25950
25951
25952
25953
25954

2014.08.05
2014.08.05
2014.08.05
2014.08.08
2014.08.07

34
43
35,41,43
41
29

7
NP BASE S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa
companiei turceşti, MD
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
STANDART S.R.L.,
firmă de producţie, MD
MANIA S.R.L., MD
RONTIS AG, CH
SMIRNOV Alexandru, MD
COSMOVIS S.R.L.,
societate comercială, MD
Janome Sewing Machine Company
Limited, JP
RUSU Nicolae, MD
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
Hershey Chocolate & Confectionery
Corporation, US
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company, corporaţie din statul
Washington, US
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
E.I. du Pont de Nemours
and Company, US
E.I. du Pont de Nemours
and Company, US
TRISOTCOM S.R.L., MD
ENCIU Serghei, MD
COJOCARU Ruslan, MD
COSTONDOI Vladimir, MD
SMIRNOV Alexandru, MD

8
8/2013

9
9/2014

11/2013
1/2014

9/2014

1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
10/2013

9/2014

12/2013
1/2014
5/2013
11/2013
4/2013

9/2014
9/2014

12/2013

12/2013
12/2013
12/2013
12/2013
5/2013
5/2013
8/2013
12/2013

9/2014
9/2014

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

(186) Data
expirării
reînnoirii
3
2024.10.23

(511)
Clase

1
1

(116) Nr.
înregistrării
reînnoite
2
2R 230

2

2R 345

2024.01.05

02,06,09,19

3

2R 347

2024.01.05

02,06,09,19

4
04

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

5
Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii
RIO TINTO ALCAN INC., CA
1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec
H3A 3G2, Canada
RIO TINTO ALCAN INC., CA
1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec
H3A 3G2, Canada

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

6

7
7-8/1994

7-8/1994

7-8/1994
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TRADEMARKS

1
4

2
2R 442

3
2024.07.05

4
09,13

5

2R 470

2024.04.01

42

6

2R 529

2024.03.18

05

7

2R 544

2024.03.18

05

8

2R 546

2024.03.18

05

9

2R 598

2024.03.18

05

10

2R 599

2024.03.18

05

11

2R 600

2024.03.18

05

12

2R 620

2024.03.18

05,07,31,40

13

2R 623

2024.03.18

05

14

2R 662

2024.05.24

01,02,03,04,
05,17,21,22,
23,24,25,27

15

2R 729

2024.05.24

05

16

2R 1069

2024.06.07

01,05

17

2R 1070

2024.06.07

01,05

18

2R 1155

2024.06.14

33

19

2R 1224

2024.07.29

17

20

2R 1364

2024.07.25

09,10

21

2R 1414

2024.08.12

25

22

2R 1415

2024.08.12

33

23

2R 1420

2024.09.16

03

24

2R 1468

2024.08.15

09

25

2R 1472

2024.08.12

25

26

2R 1473

2024.08.12

25

114

5
MICRON S.A., MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
Sears Brands, LLC, US
3333 Beverly Road, Hoffman Estates,
Illinois 60179, Statele Unite ale Americii
FMC Corporation, US
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, Statele Unite ale Americii
FMC Corporation, US
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, Statele Unite ale Americii
FMC CORPORATION, US
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, Statele Unite ale Americii
FMC Corporation, US
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, Statele Unite ale Americii
FMC Corporation, US
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, Statele Unite ale Americii
FMC Corporation, US
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, Statele Unite ale Americii
FMC Corporation, US
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, Statele Unite ale Americii
FMC Corporation, US
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, Statele Unite ale Americii
Bayer Aktiengesellschaft, DE
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germania
Bayer Aktiengesellschaft, DE
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germania
NIHON NOHYAKU CO., LTD., JP
19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japonia
NIHON NOHYAKU CO., LTD., JP
19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japonia
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, GB
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire,
PA3 4DY, Scotland, Regatul Unit
SABIC Global Technologies B.V., NL
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, Olanda
OLYMPUS CORPORATION, JP
43-2, Hatagaya, 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo,
Japonia
LEVI STRAUSS & CO.,
corporaţia statului Delaware, US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco,
California, Statele Unite ale Americii
HILL, THOMSON & CO., LIMITED, GB
111/113 Renfrew Road, Paisley, PA3 4DY,
Regatul Unit
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
FUNAI ELECTRIC CO., LTD, JP
7-1 Nakagaito 7-chome, Daito-shi,
Osaka 574-0013, Japonia
LEVI STRAUSS & CO., US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco,
California, Statele Unite ale Americii
LEVI STRAUSS & CO.,
corporaţia statului Delaware, US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco,
California, Statele Unite ale Americii

6

7
9/1994

11/1994

10/1994

10/1994

10/1994

11/1994

11/1994

11/1994

11/1994

11/1994

12/1994

12/1994

3/1995
3/1995
3/1995

4/1995
5/1995

5/1995

5/1995

5/1995

6/1995

6/1995

6/1995

MĂRCI
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1
27

2
2R 1474

3
2024.08.12

4
25

28

2R 1475

2024.08.12

25

29

2R 1476

2024.08.12

33

30

2R 1481

2024.09.16

03

31

2R 1502

2024.04.26

31

32

2R 1530

2024.04.26

33

33

2R 1531

2024.04.26

33

34

2R 1532

2024.04.26

33

35

2R 1615

2024.09.16

03

36

2R 1621

2024.09.02

03

37

2R 1627

2024.09.21

05

38

2R 1628

2024.09.21

05

39

2R 1629

2024.09.21

03,05,29,30

40

2R 1630

2024.09.21

05,30

41

2R 1631

2024.09.21

03,29,30

42

2R 1632

2024.09.21

30

43

2R 1634

2024.09.21

03,05,29,30

44

2R 1635

2024.09.21

03,05,29,30

45

2R 1684

2024.07.26

30

46

2R 1748

2024.06.01

30,32

47

2R 1782

2024.09.22

12

48

2R 1783

2024.09.22

12

49

2R 1802

2024.08.10

07

5
LEVI STRAUSS & CO., US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco,
California, Statele Unite ale Americii
LEVI STRAUSS & CO.,
corporaţia statului Delaware, US
Levi's Plaza, 1155 Battery Sreet, San Francisco,
California, Statele Unite ale Americii
HILL, THOMSON & CO., LIMITED, GB
111/113 Renfrew Road, Paisley,
Scotland PA3 4DY, Regatul Unit
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
Pernod Ricard USA, LLC,
a Delaware Limited Liability Company, US
100 Manhattanville Road, Purchase, NY 10577,
Statele Unite ale Americii
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, GB
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire,
PA3 4DY, Scotland, Regatul Unit
The Glenlivet Distillers Limited, GB
Chivas House, 72 Chancellors Road, London,
W6 9RS, Regatul Unit
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
Eugene Perma France, FR
10, rue James Watt, Bâtiment C/D, 93200 SaintDenis, Franţa
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS, DK
Roskildevej 161, 2620 Albertslund, Danemarca
Pernod Ricard USA, LLC,
a Delaware Limited Liability Company, US
100 Manhattanville Road, Purchase, NY 10577,
Statele Unite ale Americii
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, US
One Financial Plaza, Hartford, Connecticut 06101,
Statele Unite ale Americii

6

7
6/1995

6/1995

6/1995

6/1995

1/1995

6/1995

1/1995

6/1995

1/1995

6/1995

1/1995

6/1995

6/1995

6/1995

6/1995

6/1995

6/1995

6/1995

6/1995

6/1995

6/1995

6/1995

7/1995
3/1995

7/1995

8/1995

8/1995

8/1995
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1
50

2
2R 1803

3
2024.08.10

4
07

51

2R 1805

2024.08.10

07

52

2R 1894

2024.06.13

11,37,42

53

2R 1955

2024.08.09

07,09,11

54

2R 1958

2024.08.02

36

55

2R 1973

2024.08.09

06

56

2R 2037

2024.09.08

03

57

2R 2039

2024.09.08

03

58

2R 2041

2024.09.08

03

59

2R 2044

2024.09.08

03

60

2R 2047

2024.09.09

30

61

2R 2048

2024.09.09

30

62

2R 2049

2024.09.09

30

63

2R 2050

2024.07.26

07,09,11

64

2R 2102

2024.08.22

12

65

2R 2103

2024.08.22

09

66

2R 2107

2024.09.19

12

67

2R 2112

2024.09.08

03

68

2R 2117

2024.09.08

03

69

2R 2118

2024.09.08

03

70

2R 2119

2024.09.08

03

71

2R 2204

2024.05.12

07,11

72

2R 2263

2024.11.18

25

73

2R 2340

2024.08.17

26
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5
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, US
One Financial Plaza, Hartford, Connecticut 06101,
Statele Unite ale Americii
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, US
One Financial Plaza Hartford, Connecticut 06101,
Statele Unite ale Americii
HUDSON PRODUCTS CORPORATION, US
9660 Grunwald Road, Beasley, TX 77417-8600,
Statele Unite ale Americii
Fisher Controls International LLC, US
205 South Center St. Marshalltown, Iowa 50158,
Statele Unite ale Americii
Visa International Service Association, US
900 Metro Center Boulevard, Foster City, CA
94404, Statele Unite ale Americii
UNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V., NL
Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Olanda
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
Kraft Foods Deutschland Intellectual Property
GmbH & Co. KG, DE
Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, Germania
Kraft Foods Deutschland Intellectual Property
GmbH & Co. KG, DE
Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, Germania
Kraft Foods Deutschland Intellectual Property
GmbH & Co. KG, DE
Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, Germania
GRUNDFOS HOLDING A/S, DK
Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro,
Danemarca
Alpine Electronics, Inc., JP
1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo,
Japonia
Alpine Electronics, Inc., JP
1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo,
Japonia
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
Oras Oy, FI
Isometsäntie 2, 26100 Rauma, Finlanda
LEVI STRAUSS & CO.,
corporaţia statului Delaware, US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco,
California, Statele Unite ale Americii
YKK CORPORATION, JP
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japonia

6

7
8/1995

8/1995

4/1995

8/1995

9/1995

9/1995

9/1995
9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

9/1995

11/1995
11/1995

12/1995
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1
74

2
2R 2344

3
2024.08.19

4
26

75

2R 2345

2024.08.19

26

76

2R 2360

2024.05.24

05

77

2R 2373

2024.03.01

32

78

2R 2394

2024.07.07

33

79

2R 2395

2024.07.07

25

80

2R 2445

2024.06.28

25

81

2R 2448

2024.06.28

33

82

2R 2474

2024.08.19

12

83

2R 2475

2024.08.19

12

84

2R 2476

2024.08.19

12

85

2R 2477

2024.08.19

12

86

2R 2478

2024.08.19

12

87

2R 2479

2024.08.19

12

88

2R 2480

2024.08.19

12

89

2R 2481

2024.09.28

03,05

90

2R 2494

2024.09.16

03,26

91

2R 2511

2024.09.28

05,29,30,32

92

2R 2518

2024.01.05

02,06,09,19

93

2R 2519

2024.01.06

02,06,09,19

94

2R 2532

2024.07.04

30

95

2R 2542

2024.09.21

05,30

96

2R 2544

2024.09.21

03

97

2R 2546

2024.09.21

03

98

2R 2573

2024.09.28

05

5
YKK CORPORATION, JP
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japonia
YKK CORPORATION, JP
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japonia
Baxter Healthcare S.A., CH
Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon),
Elveţia
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICASAMBEV, BR
Rua Dr. Renato Paes de Barros, no. 1017 3A cj
31/32 - Itaim Bibi - - São Paulo, Brazilia
R & A Bailey & Co, IE
Nangor House, Western Estate, Dublin 12, Irlanda
LEVI STRAUSS & CO., US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco,
California 94111, Statele Unite ale Americii
LEVI STRAUSS & CO., US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco,
California 94111, Statele Unite ale Americii
WILLIAM GRANT & SONS LIMITED, GB
The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire,
Scoţia, Regatul Unit
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Toyota
Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, Elveţia
RIO TINTO ALCAN INC., CA
1188 Sherbrooke Street West, Montreal,
Quebec H3A 3G2, Canada
RIO TINTO ALCAN INC., CA
1188 Sherbrooke Street West, Montreal,
Quebec H3A 3G2, Canada
Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS, DK
Roskildevej 161, 2620 Albertslund, Danemarca
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
AVENTIS PHARMA S.A., FR
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, Franţa
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12/1995
12/1995

12/1995

7/1995

12/1995

7/1995

12/1995

5/1995

12/1995

5/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995
2/1995

12/1995

2/1995

12/1995

5/1995

12/1995

7/1995

12/1995

7/1995

12/1995

7/1995

12/1995

12/1995
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1
99

2
2R 2609

3
2024.12.19

4
03,08

100

2R 2612

2024.12.19

03

101

2R 2615

2024.12.19

03

102

2R 2616

2024.12.19

03

103

2R 2619

2024.12.19

03

104

2R 2719

2024.09.28

03

105

2R 2852

2024.11.01

25

106

2R 2922

2024.09.02

03

107

2R 2972

2024.07.07

01

108

2R 2973

2024.07.07

01

109

2R 2975

2024.07.07

01

110

2R 2976

2024.07.07

01

111

2R 2988

2024.08.19

07,12

112

2R 3002

2024.09.28

30

113

2R 3003

2024.09.28

30

114

2R 3073

2024.12.30

03

115

2R 3075

2024.12.30

03,21

116

2R 3078

2024.12.30

03

117

2R 3079

2024.12.30

03

118

2R 3082

2024.12.30

03

119

2R 3083

2024.12.30

03

120

2R 3084

2024.12.30

03

121

2R 3085

2024.12.30

03

122

2R 3087

2024.12.30

03

123

2R 3088

2024.12.30

03

124

2R 3090

2024.12.30

03
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REVLON CONSUMER PRODUCTS
CORPORATION, corporaţia statului Delaware, US
237 Park Avenue, New York, New York 10017,
Statele Unite ale Americii
REVLON CONSUMER PRODUCTS
CORPORATION, corporaţia statului Delaware, US
237 Park Avenue, New York, New York 10017,
Statele Unite ale Americii
REVLON CONSUMER PRODUCTS
CORPORATION, corporaţia statului Delaware, US
237 Park Avenue, New York, New York 10017,
Statele Unite ale Americii
REVLON CONSUMER PRODUCTS
CORPORATION, corporaţia statului Delaware, US
237 Park Avenue, New York, New York 10017,
Statele Unite ale Americii
REVLON CONSUMER PRODUCTS
CORPORATION, corporaţia statului Delaware, US
237 Park Avenue, New York, New York 10017,
Statele Unite ale Americii
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC,
a limited liability company organized under the laws
of Delaware, US
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem,
North Carolina 27105, Statele Unite ale Americii
Procter & Gamble Holding GmbH, DE
Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus,
Germania
SABIC Global Technologies B.V., NL
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, Olanda
SABIC Global Technologies B.V., NL
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, Olanda
SABIC Global Technologies B.V., NL
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, Olanda
SABIC Global Technologies B.V., NL
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, Olanda
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
Kraft Foods Schweiz Holding AG
(Kraft Foods Suisse Holding SA),
(Kraft Foods Switzerland Holding Ltd), CH
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich, Elveţia
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, Elveţia
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
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7
12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

1/1996

1/1996

1/1996

8/1995

2/1996

8/1995

2/1996

8/1995

2/1996

8/1995

2/1996
2/1996

2/1996

2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996

MĂRCI
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1
125

2
2R 3091

3
2024.12.30

4
03,05

126

2R 3092

2024.12.30

03

127

2R 3093

2024.12.30

03

128

2R 3094

2024.12.30

03

129

2R 3095

2024.12.30

03

130

2R 3107

2024.12.30

03,05

131

2R 3143

2024.07.11

32

132

2R 3209

2023.12.23

35

133

2R 3228

2024.09.08

07,08,12

134

2R 3230

2024.12.19

03

135

2R 3366

2024.06.14

33

136

2R 3370

2024.08.19

07,11

137

2R 3384

2024.06.14

33

138

2R 3385

2024.06.14

33

139

2R 3386

2024.06.14

33

140

2R 3387

2024.06.14

33

141

2R 3429

2024.08.10

05

142

2R 3466

2024.08.23

06,07,09,11

143

2R 3515

2024.12.22

09

144

2R 3550

2024.12.30

03,05

145

2R 3552

2024.12.30

03,05,25

146

2R 3658

2024.09.28

05,30

147

2R 3722

2024.09.07

30

148

2R 3759

2024.07.12

07,12,17

5
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,
Statele Unite ale Americii
ABC S.A., firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 14/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Caterpillar Inc., US
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629,
Statele Unite ale Americii
REVLON CONSUMER PRODUCTS
CORPORATION, corporaţia statului Delaware, US
237 Park Avenue, New York, New York 10017,
Statele Unite ale Americii
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, GB
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire,
PA3 4DY, Scotland, Regatul Unit
Carrier Corporation, US
Carrier World Headquarters, One Carrier Place,
Farmington, CT 06034-4015,
Statele Unite ale Americii
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, GB
111-113 Renfrew Road, Paisley, PA3 4DY, Scotland, Regatul Unit
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, GB
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire,
PA3 4DY, Scotland, Regatul Unit
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, GB
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire,
PA3 4DY, Scotland, Regatul Unit
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, GB
111-113 Renfrew Road, Paisley, PA3 4DY,
Scotland, Regatul Unit
AVENTIS PHARMA S.A., FR
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, Franţa
NORDSON CORPORATION, US
28601 Clemens Road, Westlake, Ohio 44145,
Statele Unite ale Americii
Phenomenon Agents Limited, VG
P.O.Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road
Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice
REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
237 Park Avenue, New York, New York 10017,
Statele Unite ale Americii
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
KRAFT FOODS DEUTSCHLAND HOLDING
GmbH, DE
4-20 Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN,
Germania
FEDERAL-MOGUL CORPORATION, US
26555 Northwestern Highway, Southfield,
Michigan, Statele Unite ale Americii
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7
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996

12/1994

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

9/1995

3/1996
4/1996

4/1996

4/1996

4/1996
10/1995

4/1996

12/1995

6/1996

10/1995

6/1996
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1
149

2
2R 3760

3
2024.07.12

4
07,12,17

150

2R 3869

2024.06.30

29

151

2R 3901

2024.09.08

29,30,32

152

2R 3929

2024.06.06

09,15

153

2R 3961

2024.06.30

25,40,42

154

2R 4001

2024.09.28

05

155

2R 4186

2024.12.05

09

156

2R 4188

2024.12.05

09

157

2R 4192

2024.12.05

09

158

2R 4193

2024.12.05

09

159

2R 4363

2024.12.30

03

160

2R 4364

2024.12.30

03

161

R 10704

2023.07.16

33,35

162

R 11729

2023.12.22

09,35,38,
41,42

163

R 11848

2024.01.30

33

164

R 11897

2024.05.11

33

165

R 11898

2024.06.16

33,35

166

R 12022

2024.02.04

41

167

R 12023

2024.02.04

41

168

R 12102

2024.04.01

30,35,43

169

R 12110

2024.06.16

33

170

R 12156

2024.01.27

11,21,35

171

R 12379

2024.05.25

30

120
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FEDERAL-MOGUL CORPORATION, US
26555 Northwestern Highway, Southfield,
Michigan, Statele Unite ale Americii
VALIO LTD, FI
Meijeritie 6, 00370 Helsinki, Finlanda
Mirabell Salzburger Confiserie und Bisquit GmbH.,
AT
Hauptstrasse 14-16, 5082 Grödig, Austria
Panasonic Corporation, JP
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka,
571-8501, Japonia
CHRISTIAN DIOR COUTURE,
société anonyme, FR
30, avenue Montaigne, 75008 Paris, Franţa
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
EMI (IP) Limited, GB
364-366 Kensington High Street, London W14
8NS, Regatul Unit
Capitol Records, LLC, US
1750 North Vine Street, Hollywood,
CA 90028-5274, Statele Unite ale Americii
Capitol Records, LLC, US
1750 North Vine Street, Hollywood,
CA 90028-5274, Statele Unite ale Americii
Capitol Records, LLC, US
1750 North Vine Street, Hollywood,
CA 90028-5274, Statele Unite ale Americii
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-română, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A",
MD-2845, Cricova, Republica Moldova
Capitol Records, LLC, US
1750 North Vine Street, Hollywood, CA 900285274, Statele Unite ale Americii
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
EVER VIN S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 84, MD-6827, Suruceni,
Ialoveni, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Loteria Moldovei S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 51, bloc 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Loteria Moldovei S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 51, bloc 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
PARADIS-ZOO S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 121,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
ZAO "METTEM-Tehnologhii", RU
ul. Parcovaia 3, Balaşiha, Moscovscaia obl.,
143900, Federaţia Rusă
ORION Corporation, KR
13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul,
Republica Coreea
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10/2004
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11/2004
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1
172

2
R 12380

3
2024.05.25

4
30

173

R 12381

2024.05.25

30

174

R 12452

2024.06.04

29,33

175

R 12550

2024.05.14

33

176

R 12579

2024.06.23

33

177

R 12586

2024.06.23

06,09,11,16,
19,35,42

178

R 12595

2024.06.23

09,42

179

R 12652

2024.06.10

29,35

180

R 12779

2024.05.27

29,30,35

181

R 12785

2024.07.27

32

182

R 12787

2024.07.23

05

183

R 12833

2024.07.28

05

184

R 12847

2024.07.29

35,36

185

R 12869

2024.07.22

35,44

186

R 12879

2024.08.25

30,33,35

187

R 12915

2024.02.27

09,35,38,
41,42

188

R 12923

2024.07.07

32

189

R 12936

2024.09.03

190

R 12951

2024.09.14

01,07,09,11,
16,17,33,35,
39,40
12

191

R 12969

2024.09.20

30,32,33,35

192

R 12995

2024.08.16

06,35,37

193

R 13151

2024.08.17

16,35,38,
41,42

5
ORION Corporation, KR
13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul,
Republica Coreea
ORION Corporation, KR
13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul,
Republica Coreea
FABRICA OLOI PAK S.R.L., MD
Str. Pavlov nr. 60, MD-3802, Bugeac, UTA
Găgăuzia, Republica Moldova
TECCA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Lenin nr. 2, MD-3819, Congaz, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
Diageo Brands B.V., NL
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Olanda
EUROPANO-GRUP S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 5,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Freescale Semiconductor, Inc., US
6501 William Cannon Drive West Austin, Texas
78735, Statele Unite ale Americii
PODGORENI S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
MD-7329, Lingura, Cantemir, Republica Moldova
GOMENIUK Iuri, MD
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Stejarilor nr. 20,
MD-3500, Orhei, Republica Moldova
Wyeth LLC, US
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
Statele Unite ale Americii
MICROINVEST S.R.L., întreprinderea mixtă,
organizaţie de microfinanţare, MD
Bd. Renaşterii Naţionale nr. 12, et. 3,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
OLSINGEM S.R.L., MD
Şos. Hînceşti nr. 140, ap. 1,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
EMI (IP) Limited, GB
364-366 Kensington High Street, London W14
8NS, Regatul Unit
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţie a statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,
Statele Unite ale Americii
UJACOV Vladlen, MD
Str. 31 August 1989 nr. 83, ap. 4,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(care acţionează şi ca Nissan Motor Co., Ltd.), JP
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, Japonia
EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
PÎSLARI Octavian, MD
Str. Conev nr. 46, bloc A, ap. 26,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
MOLDPRES,
întreprindere de stat, agenţie informaţională, MD
Str. A. Puşkin nr. 22,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

6
1/2005

7
6/2005

1/2005

6/2005

2/2005

7/2005

3/2005

8/2005

3/2005

8/2005

3/2005

8/2005

3/2005

8/2005

4/2005

9/2005

5/2005

10/2005

5/2005

10/2005

5/2005

10/2005

6/2005

11/2005

6/2005

11/2005

6/2005

11/2005

6/2005

11/2005

7/2005

12/2005

7/2005

12/2005

7/2005

12/2005

7/2005

12/2005

7/2005

12/2005

7/2005

12/2005

8/2005

2/2006
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1
194

2
R 13161

3
2024.06.03

4
33

195

R 13165

2024.10.21

05,09,10,
35,44

196

R 13182

2024.07.09

35,43

197

R 13271

2024.08.25

30,35

198

R 13272

2024.08.25

30,32,33

199

R 13347

2022.12.04

39

200

R 13356

2024.11.24

07,11,35,37

201

R 13403

2024.06.04

43

202

R 13587

2024.09.14

33

203

R 13592

2024.07.22

12

204

R 13779

2024.09.14

33

205

R 13900

2023.09.03

16,35,42

206

R 13998

2024.04.27

43

207

R 15453

2024.10.25

33

166
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5
DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova
FILIMONENCO Elena, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 21, ap. 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ENERGY MARKET AD, BG
Str. Tsar Ivan Asen II, no. 41, floor 1, Sofia, Bulgaria
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
AIR MOLDOVA, companie aeriană de stat, MD
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
POTAŞNÎI Alexei, MD
Str. Albişoara nr. 20, ap. 3,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
CHIROŞCA Nicolae, MD
Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 35,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ESMALDA S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Hyundai Motor Company, KR
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,
Republica Coreea
NERUH Serghei, MD
Str. Mihail Ceachir nr. 15,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică, MD
Str. Grenoble nr. 106,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
CHIROŞCA Nicolae, MD
Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 35,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Zolotoi Aist S.R.L., întreprindere cu capital străin,
fabrică de vinuri şi coniacuri, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 34, MD-7422, Tvardiţa, Taraclia,
Republica Moldova

6
9/2005

7
2/2006

8/2005

2/2006

9/2005

2/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006

5/2004

3/2006

11/2005

5/2006

6/2005

5/2006

10/2005

6/2006

10/2005

6/2006

3/2006

8/2006

4/2004

8/2006

12/2004

9/2006

1/2006

10/2007
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IV
Indicaţii geografice, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate /
Geographical indications, appellations of
origin, traditional specialties guaranteed

P

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

L

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

124

INDICAŢII GEOGRAFICE

MD - BOPI 9/2014

Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi
tradiţionale garantate pentru care este solicitată
protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /
Geographical indications, appellations of origin,
traditional specialties guaranteed for which
protection is sought in the Republic of Moldova

Î

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

I

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an
appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with
AGEPI.
Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no.
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee.
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicită protecţie
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona
privind protecţia denumirilor de origine a produselor
şi înregistrarea lor internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării
internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de
origine a produsului, transliteraţia / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului
Nr.
crt.
1
2

126

Nr.
înregistrării
AO 0931
AO 0932

Data
înregistrării
2014.05.05
2014.05.05

Codul
ţării
IT
IT

Denumirea de origine
MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA
NOCCIOLA DEL PIEMONTE/NOCCIOLA
PIEMONTE

Produsul
Transliteraţia/
traducerea
Caşcaval
Fructe, legume
şi cereale
în aceeaşi stare
sau transformate

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

L

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

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

Numărul certificatului
Number of the certificate

(15)

Data înregistrării
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

(21)

Numărul de depozit

(22)

Data de depozit

Number of the industrial design
Number of the application
Date of filing of the application
(23)

Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale

(30)

Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris

(31)

Numărul cererii prioritare

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

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

(33)

Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI

(43)

Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial

Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST. 3
Date of publication of the application for the registration of the industrial design
Date of publication of the decision on registration of the industrial design
(45)

Data eliberării certificatului

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării

(51)

Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno)

Date of issuance of the certificate
Date of expiration of deferment
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

(72)

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

(73)

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

Name and address of the applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
Name of the author(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
Name and address of the owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3
(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

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

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

O

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

A

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

DESIGN

LOC (9) Cl. 25-03
f 2014 0029
2014.04.11
3

(71)(72)
EROHIN Ruslan, MD
Str. Ginta Latină nr. 5, bloc B, ap. 54,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(54) Monumente funerare

(55)

1.1

1.2

2.1

3.2

132
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3.1
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele
conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

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

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1

1576

2014.08.25 2018.08.09 f 2013 0087 2013.08.09

09-01

2

1577

2014.08.25 2018.06.17 f 2013 0060 2013.06.17

32-00

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)
1

19 (3, 4, 5,
6, 7, 8, 9,
13, 14, 15,
17, 18, 19,
20, 21, 23,
25, 26, 27)

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

GLASS CONTAINER PRIM
S.A., ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 201,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
CEBOTARESCU Dumitru,
MD
Str. Matei Basarab nr. 2,
ap. 82, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

(43)
Nr. BOPI

1/2014

11/2013

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

(51)
Clase

1

(11)
Nr.
certificatului
1548

(21)
Nr.
de depozit
f 2011 0082

(22)
Data
de depozit
2011.12.09

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale
21

2

1550

3

1551

02-02,
03
06-01,
03, 05,
06, 08

f 2013 0042

2013.04.18

5

RACOVIŢĂ Daniel, MD

5/2014
6/2014

f 2013 0059

2013.06.17

39

CEBOTARESCU Dumitru, MD

6/2014

4

1552

09-01

f 2013 0098

2013.10.04

1

6/2014

11-02

f 2013 0005

2013.02.14

26

FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU,
ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
GÎRBU Anatolie, MD

5

1553

19-08

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
COJOCARU Ruslan, MD

(44)
Nr. BOPI

6/2014
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului
de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene
şi modele industriale reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul
ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1

503

2017.11.29

f 2002 0135

2002.11.29

11-05

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial reînnoit)
1(2)

2

649

2019.02.27

f 2004 0026

2004.02.27

09-01

2

3

757

2019.09.09

f 2004 0146

2004.09.09

09-07

2

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

(44)(45)
Nr.
BOPI

AIR MOLDOVA, COMPANIE
AERIANĂ, ÎNTREPRINDERE
DE STAT, MD
Aeroport, MD-2026, Chişinău,
Republica Moldova
ÎCS "SUVOROV-VIN" S.R.L., MD
Str. Columna, 108,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova
EVYAP SABUN YAG GLISERIN
SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, TR
Ayazaga, Cendere Yolu No. 10,
80670 Levent Istanbul, Turcia

8/2003
4/2004

11/2004
8/2005
7/2005
3/2006

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

(15)
Data
înregistrării

1
1

2
DM/080435

(23)(30)
Prioritate
3
2013.03.22

2

DM/080594

2013.04.10

3

DM/080619

2013.04.10

134

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

4
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH

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

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

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

Nr. IDB

5
Pandantiv; cercei; inele /
Pendant; earrings; finger
rings / Pendentif;
boucles d'oreilles;
bagues
Brăţară pentru ceas /
Watch bracelet /
Bracelet de montre

6
11-01

7
5

8
2018.03.22

9
38/2013

10-07

1

2018.04.10

40/2013

Carcasă pentru ceas /
Watch case / Boîte de
montre

10-07

1

2018.04.10

40/2013

DESIGN
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1
4

2
DM/080653

3
2013.04.19

5

DM/080683

2013.04.19

6

DM/080684

2013.04.22

7

DM/080686

2013.04.22

8

DM/080706

2013.04.18

9

DM/080707

2013.04.18

10

DM/080780

2013.04.22

11

DM/080781

2013.04.22

12

DM/080782

2013.04.23

13

DM/080785

2013.04.22

14

DM/080786

2013.04.23

15

DM/080793

2013.04.23

16

DM/080794

2013.04.24

4
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
MONTRES
BREGUET SA, CH

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

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

5
Ceas / Watch / Montre

6
10-02

7
1

8
2018.04.19

9
42/2013

Ceas / Watch / Montre

10-02

1

2018.04.19

42/2013

Inele; cercei; brăţări;
colier pandativ / Rings;
earrings; bracelets;
pendant necklace /
Bagues; boucles
d'oreilles; bracelets;
collier-pendentif
Ceas de mână /
Wristwatch /
Montre-bracelet
Cercei; inel; colier /
Earrings; finger ring;
necklace / Boucles
d'oreilles; bague; collier
Buton pentru manşetă /
Cuff link /
Bouton de manchette
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets
Ceas / Watch / Montre

11-01

9

2018.04.22

42/2013

10-02

1

2018.04.22

42/2013

11-01

3

2018.04.18

41/2013

02-07

1

2018.04.18

41/2013

10-02

3

2018.04.22

42/2013

10-02

3

2018.04.22

42/2013

10-02

1

2018.04.23

42/2013

Mecanism pentru ceas; 10-02, 07
carcasă pentru ceas;
ceas; cadrane; greutăţi
oscilante pentru ceasuri;
brăţară cu încuietoare /
Watch movement;
watch case; watch;
dials; oscillating weights
for watches; bracelet
clasp / Mouvement de
montre; boîte de montre;
montre; cadrans;
masses oscillantes de
montres; boucle de
bracelet
Cutie pentru ceas /
03-01
Watch display case /
Ecrin pour montre

19

2018.04.22

42/2013

1

2018.04.23

42/2013

Masă automatizată /
Table for an automaton /
Table d'automate

21-03

1

2018.04.23

42/2013

Buton pentru guler /
Cuff-links /
Boutons de manchette

02-07

2

2018.04.24

42/2013
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1
17

2
DM/080795

3
2013.04.24

4
ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

18

DM/080856

2013.04.09

LARK
INTERNATIONAL
DEVELOPMENTS
ISTANBUL INŞAAT
LIMITED ŞIRKETI,
TR

19

DM/081432

2013.04.19

ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGÈRE
SUISSE, CH

20

DM/081510

2013.04.09

21

DM/081511

2013.04.09

22

DM/081601

2013.04.22

LARK
INTERNATIONAL
DEVELOPMENTS
ISTANBUL INSAAT
LIMITED SIRKETI,
TR
LARK
INTERNATIONAL
DEVELOPMENTS
ISTANBUL INSAAT
LIMITED SIRKETI,
TR
HARRY WINSTON
SA, CH

23

DM/081831

2013.09.06

ARISTON THERMO
S.P.A, IT

5
Carcasă pentru
prezentare de ceas;
carcasă pentru
prezentare de ceas cu
suport; suport pentru
carcasă de prezentare a
ceasului / Watch
presentation case;
watch presentation case
with a watch holder;
watch holder for a watch
presentation case / Étui
de montre; étui de
montre avec support de
montre; support de
montre pour étui de
montre
Decoraţie în formă de
Moş Crăciun; decoraţie
în formă de om de
zăpadă / Santa Claus
ornament; snowman
ornament / Elément de
décoration sous forme
de Père Noël; elément
de décoration sous
forme de bonhomme de
neige
Ceasuri de mână;
ceasuri /
Wristwatches; watches /
Montres-bracelets;
montres
Ramă pentru fotografii /
Photo frame / Cadre
pour photographie

6
03-01

7
3

8
2018.04.24

9
42/2013

11-05

2

2018.04.09

40/2013

10-02

20

2018.04.19

42/2013

06-07

1

2018.04.09

40/2013

Felicitare de Crăciun /
Christmas card / Carte
de Noël

19-01

1

2018.04.09

40/2013

6

2018.04.22

42/2013

8

2018.09.06

40/2013

1

2018.07.09

42/2013

Ceas; carcasă pentru
10-02, 07
ceas; cadran; ace
pentru ceas / Watch;
watch case; dial; watch
hands / Montre; boîte de
montre; cadran; aiguilles
de montres
Cazane / Boilers /
23-03
Chaudières

2013.03.08,
002198861,
EM;
2013.03.08,
002198937,
EM
24

136

DM/081909

2013.07.09

YORULMAZER,
RAFET EREN, TR

Plan arhitectural /
Architect plan / Plan
architectural

19-08

DESIGN

MD - BOPI 9/2014

1
25

2
DM/081910

3
2013.07.09

4
YORULMAZER,
RAFET EREN, TR

26

DM/081957

2013.09.19

AEBI & VINCENT
PARTNER AG, CH

5
Complex de clădiri /
Building complex /
Complexe immobilier
Mâner pentru uşă / Door
handle / Poignée de
porte

6
25-03

7
1

8
2018.07.09

9
42/2013

08-06

1

2018.09.19

42/2013

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

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

1
02-07

2
DM/080707

3
2013.04.18

02-07

DM/080794

2013.04.24

03-01

DM/080786

2013.04.23

03-01

DM/080795

2013.04.24

06-07

DM/081510

2013.04.09

08-06

DM/081957

2013.09.19

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

4
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
HARRY WINSTON
SA, CH
MONTRES JAQUET
DROZ SA
(MONTRES
JAQUET DROZ AG)
(MONTRES
JAQUET DROZ
LTD.), CH
ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH

LARK
INTERNATIONAL
DEVELOPMENTS
ISTANBUL INSAAT
LIMITED SIRKETI,
TR
AEBI & VINCENT
PARTNER AG, CH

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(28)
Nr. de
desene şi
modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

5
Buton pentru manşetă /
Cuff link /
Bouton de manchette
Buton pentru guler /
Cuff-links /
Boutons de manchette
Cutie pentru ceas / Watch
display case / Ecrin pour
montre

6
1

7
2018.04.18

8
41/2013

2

2018.04.24

42/2013

1

2018.04.23

42/2013

Carcasă pentru prezentare de
ceas; carcasă pentru
prezentare de ceas cu suport;
suport pentru carcasă de
prezentare a ceasului / Watch
presentation case; watch
presentation case with a
watch holder; watch holder for
a watch presentation case /
Étui de montre; étui de montre
avec support de montre;
support de montre pour étui
de montre
Ramă pentru fotografii / Photo
frame / Cadre pour
photographie

3

2018.04.24

42/2013

1

2018.04.09

40/2013

1

2018.09.19

42/2013

Mâner pentru uşă / Door
handle / Poignée de porte
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1
10-02

2
DM/080653

3
2013.04.19

10-02

DM/080683

2013.04.19

10-02

DM/080686

2013.04.22

10-02

DM/080780

2013.04.22

10-02

DM/080781

2013.04.22

10-02

DM/080782

2013.04.23

10-02

DM/081432

2013.04.19

10-02,
07

DM/080785

2013.04.22

10-02,
07

DM/081601

2013.04.22

HARRY WINSTON
SA, CH

10-07

DM/080594

2013.04.10

10-07

DM/080619

2013.04.10

11-01

DM/080435

2013.03.22

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

11-01

DM/080684

2013.04.22

MONTRES
BREGUET SA, CH

11-01

DM/080706

2013.04.18

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

138

4
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
ETA SA
MANUFACTURE
HORLOGERE
SUISSE, CH
MONTRES JAQUET
DROZ SA
(MONTRES
JAQUET DROZ AG)
(MONTRES
JAQUET DROZ
LTD.), CH

5
Ceas / Watch / Montre

6
1

7
2018.04.19

8
42/2013

Ceas / Watch / Montre

1

2018.04.19

42/2013

Ceas de mână /
Wristwatch /
Montre-bracelet
Ceasuri de mână /
Wristwatches /
Montres-bracelets

1

2018.04.22

42/2013

3

2018.04.22

42/2013

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

3

2018.04.22

42/2013

1

2018.04.23

42/2013

Ceasuri de mână; ceasuri /
Wristwatches; watches /
Montres-bracelets; montres

20

2018.04.19

42/2013

Mecanism pentru ceas;
carcasă pentru ceas; ceas;
cadrane; greutăţi oscilante
pentru ceasuri; brăţară cu
încuietoare / Watch
movement; watch case;
watch; dials; oscillating
weights for watches; bracelet
clasp / Mouvement de montre;
boîte de montre; montre;
cadrans; masses oscillantes
de montres; boucle de
bracelet
Ceas; carcasă pentru ceas;
cadran; ace pentru ceas /
Watch; watch case; dial;
watch hands / Montre; boîte
de montre; cadran; aiguilles
de montres
Brăţară pentru ceas / Watch
bracelet / Bracelet de montre

19

2018.04.22

42/2013

6

2018.04.22

42/2013

1

2018.04.10

40/2013

Carcasă pentru ceas / Watch
case / Boîte de montre

1

2018.04.10

40/2013

Pandantiv; cercei; inele /
Pendant; earrings; finger
rings / Pendentif; boucles
d'oreilles; bagues
Inele; cercei; brăţări; colier
pandativ / Rings; earrings;
bracelets; pendant necklace /
Bagues; boucles d'oreilles;
bracelets; collier-pendentif
Cercei; inel; colier / Earrings;
finger ring; necklace / Boucles
d'oreilles; bague; collier

5

2018.03.22

38/2013

9

2018.04.22

42/2013

3

2018.04.18

41/2013

DESIGN
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1
11-05

2
DM/080856

3
2013.04.09

4
LARK
INTERNATIONAL
DEVELOPMENTS
ISTANBUL INŞAAT
LIMITED ŞIRKETI,
TR

19-01

DM/081511

2013.04.09

19-08

DM/081909

2013.07.09

21-03

DM/080793

2013.04.23

23-03

DM/081831

2013.09.06

LARK
INTERNATIONAL
DEVELOPMENTS
ISTANBUL INSAAT
LIMITED SIRKETI,
TR
YORULMAZER,
RAFET EREN, TR
MONTRES JAQUET
DROZ SA
(MONTRES JAQUET
DROZ AG)
(MONTRES JAQUET
DROZ LTD.), CH
ARISTON THERMO
S.P.A, IT

5
Decoraţie în formă de Moş
Crăciun; decoraţie în formă de
om de zăpadă / Santa Claus
ornament; snowman
ornament / Elément de
décoration sous forme de
Père Noël; elément de
décoration sous forme de
bonhomme de neige
Felicitare de Crăciun /
Christmas card /
Carte de Noël

6
2

7
2018.04.09

8
40/2013

1

2018.04.09

40/2013

Plan arhitectural / Architect
plan / Plan architectural
Masă automatizată /
Table for an automaton /
Table d'automate

1

2018.07.09

42/2013

1

2018.04.23

42/2013

Cazane / Boilers / Chaudières

8

2018.09.06

40/2013

Complex de clădiri /
Building complex / Complexe
immobilier

1

2018.07.09

42/2013

2013.03.08,
002198861, EM;
2013.03.08,
002198937, EM
25-03

DM/081910

2013.07.09

YORULMAZER,
RAFET EREN, TR

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

1

(11)
Nr. înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

2

3

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului industrial
reînnoit)
4

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

5

6

7

1

DM/046341

SONY OVERSEAS SA, CH

3

2019.01.12(3R)

6/1999

3/2014

2

DM/064785

VIMAR S.P.A., IT

8

2018.12.22(2R)

8/2004

52/2013

3

DM/064806

ROLEX SA, CH

1

2019.01.05(2R)

8/2004

1/2014

4

DM/064807

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

2

2019.01.14(2R)

8/2004

3/2014

5

DM/064808

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

2

2019.01.14(2R)

8/2004

3/2014
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6

DM/064811

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

2

2019.01.14(2R)

8/2004

3/2014

7

DM/064812

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

1

2019.01.14(2R)

8/2004

3/2014

8

DM/064818

ROLEX SA, CH

1

2019.01.05(2R)

8/2004

1/2014

9

DM/064822

SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH

1

2018.12.29(2R)

8/2004

1/2014

10

DM/064823

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

1

2019.01.14(2R)

8/2004

3/2014

11

DM/064824

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

1

2019.01.14(2R)

8/2004

3/2014

12

DM/064840

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

1

2019.01.19(2R)

8/2004

4/2014

13

DM/064841

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

1

2019.01.19(2R)

8/2004

4/2014

14

DM/064877

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

3

2019.01.19(2R)

8/2004

4/2014

15

DM/064878

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

1

2019.01.19(2R)

8/2004

4/2014

16

DM/064885

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

1

2019.01.19(2R)

8/2004

4/2014

17

DM/065019

PALOMA - SLADKOGORSKA, SI

2

2019.01.06(2R)

9/2004

4/2014

18

DM/065135

DAIMLER AG, DE

2

2019.03.17(2R)

10/2004

52/2013

19

DM/065145

DAIMLER AG, DE

2

2019.03.18(2R)

10/2004

52/2013

20

DM/065965

DAIMLER AG, DE

2

2018.12.22(2R)

4/2005

52/2013

21

DM/065966

DAIMLER AG, DE

2

2018.12.22(2R)

4/2005

52/2013

22

DM/065967

DAIMLER AG, DE

1

2018.12.22(2R)

4/2005

52/2013

23

DM/065968

DAIMLER AG, DE

1

2018.12.22(2R)

4/2005

52/2013

24

DM/065969

DAIMLER AG, DE

1

2018.12.22(2R)

4/2005

52/2013

25

DM/065970

DAIMLER AG, DE

1

2018.12.22(2R)

4/2005

52/2013

26

DM/071101

THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG (THE
SWATCH GROUP MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE SWATCH
GROUP MANAGEMENT SERVICES
LTD), CH

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

2018.12.22(1R)

5/2009

52/2013

27

DM/071115

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

4(1, 3, 5, 6)

2018.12.22(1R)

5/2009

52/2013

28

DM/071130

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

4(5, 6, 7, 8)

2018.12.30(1R)

6/2009

1/2014

29

DM/071132

USUL IBRAHIM, BE

4

2019.01.06(1R)

12/2009

2/2014

30

DM/071165

THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG (THE
SWATCH GROUP MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE SWATCH
GROUP MANAGEMENT SERVICES
LTD.), CH

4

2018.12.31(1R)

6/2009

1/2014

31

DM/071170

PRODIR SA, CH

1

2019.01.12(1R)

6/2009

3/2014

32

DM/071173

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

5(2, 4, 5, 9, 10)

2019.01.12(1R)

6/2009

3/2014

33

DM/071177

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

1

2019.01.12(1R)

6/2009

3/2014

34

DM/071178

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

6

2019.01.12(1R)

6/2009

3/2014
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

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

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

I

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

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

OPI
2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

Nr.
depozit
3
032952

Nr. titlului de
protecţie
4
6/2013

Nr.
BOPI
5
-

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

034803

6/2014

-

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

035087

6/2014

-

4

Mărci

001053

R 504

9/1994
3/2005
8/2010

001066

R 505

9/1994
8/2004
12/1994
6/2004

5

Mărci

000659
000660

R 651
R 752

6

Marcă

001782

R 710

12/1994
9/2004
3/2005
6/2014

7

Mărci

001223
001309
001311

R 977
R 1009
R 1011

3/1995
3/2005

Date iniţiale
6
(730)
RAILEAN Ecaterina, MD
(730)
CORNIŢEL Alexandru, MD
Str. Floriilor nr. 23, MD-4224,
Marianca de Jos, Ştefan Vodă,
Republica Moldova
LAZINSCHI Chirill, MD
Str. Iaşului nr. 40, MD-3600,
Ungheni, Republica Moldova
COCIERU Andrei, MD
Str. Ţarinii nr. 20, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău,
Republica Moldova
(511)
10 - aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare
şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole
ortopedice; material de sutură.
(730)
RUSSELL CORPORATION, US
Alexander City, Alabama 35010,
Statele Unite ale Americii

7
(730)
CARACICOVSCAIA-RAILEAN
Ecaterina, MD
(730)
CORNIŢEL Alexandru, MD
Str. Floriilor nr. 23, MD-4224,
Marianca de Jos, Ştefan Vodă,
Republica Moldova
LAZINSCHI Chirill, MD
Str. Iaşului nr. 40, MD-3600,
Ungheni, Republica Moldova

(511)
10 - dispozitive medicale, şi
anume dispozitive care deviază
fluxul, stenturi şi fire de ghidaj.

(730)
RUSSELL CORPORATION, US
2711 Centerville Road,
Wilmington, DE 19808,
Statele Unite ale Americii

(730)
Gunma-ken, Japonia

(730)
20 Kotobuki-cho, Isesaki-shi,
Gunma, Japonia

(730)
Quena Plant Protection,
a branch of Farenheit Holding
B.V., AN
Pos Cabai Office park, Unit 13,
Curacao, Antilele Olandeze
(730)
SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC., corporaţie
din statul Delaware, US
550 Madison Avenue,
New York, State of New York,
Statele Unite ale Americii
(730)
4 Rue d'Anjou 75008 Paris,
Franţa

(730)
Quena Plant Protection,
a branch of Farenheit Holding
B.V., CW
Pos Cabai Office Park, Unit 13,
Curaçao
(730)
Sony Music Holdings Inc., US

(730)
1-105 Kanda Jinbocho,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101,
Japonia
(730)
Barry Callebaut AG, CH
Westpark, Pfingstweidstrasse 60,
8005 Zürich, Elveţia

8

Marcă

002648

R 1232

4/1995
3/2005

9

Marcă

002527

R 1311

5/1995
6/2006

(730)
1-2, Yuraku-cho 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia

10

Marcă

000841

R 1408

5/1995
4/2005
5/2005

(730)
Barry Callebaut AG, CH
Seefeldquai 17,
8034 Zürich, Elveţia
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Date modificate

550 Madison Avenue, NY, NY
10022, Statele Unite ale Americii
(730)
16 boulevard Malesherbes
75008 Paris, Franţa
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1
11

2
Mărci

3
002788
002789
002790
002791

4
R 1967
R 1968
R 1969
R 1970

5
9/1995
3/2005

002792

R 1971

9/1995
11/2006
5/2007

002375

R 2402

7/1995
12/1995
4/2005
5/1995
12/1995
4/2005
5/2005
7/2014
1/1996
5/2005

6
(730)
10750 Columbia Pike Silver
Spring, Maryland 20901,
Statele Unite ale Americii

7
(730)
1 Choice Hotels Circle, Suite
400, Rockville, MD 20850,
Statele Unite ale Americii

(730)
Purolator Filters NA LLC, US

(730)
MANN+HUMMEL Purolator
Filters LLC, US

(730)
112 Otter Avenue, Oshkosh,
Wisconsin, Statele Unite
ale Americii

(730)
3438 Peachtree Road, Suite 1800,
NE, Atlanta, Georgia 30326,
Statele Unite ale Americii

(730)
c/o Swedish Match AB, S-118
85 STOCKHOLM, Suedia
(730)
Vaartkaai 44,
B-2170 Merksem, Belgia

(730)
Box 7179, 103 88
STOCKHOLM, Suedia
(730)
Rue de Koninck 38, 1080
Bruxelles, Belgia

(730)
The Pavilions, Bridgwater
Road, Bedminster Down,
Bristol BS13 8AR, Regatul Unit

(730)
Chivas House, 72 Chancellors
Road, London, W6 9RS,
Regatul Unit

(730)
Paseo de la Castellana 278280, 28046 MADRID, Spania
(730)
110 Esplanade Charles de
Gaulle - Immeuble Coeur
Défense – Tour A - 92400
COURBEVOIE, Franţa

(730)
Méndez Álvaro n° 44, 28045
MADRID, Spania
(730)
25 rue de Clichy, 75009 PARIS,
Franţa

12

Marcă

002184

R 2443

13

Marcă

003872

R 2751

14

Marcă

003770

R 2753

1/1996
3/2005

15

Marcă

002221

R 2801

16

Marcă

002556

R 3449

1/1996
7/2004
10/2004
10/1995
3/1996
3/2005

17

Mărci

004661

R 3637

4/1996
3/2005

18

Marcă

001702

R 3949

2/1996
10/1996
1/2005
7/2005

19

Marcă

005878

R 5296

7/1997
1/1998
12/2006
1/2007
2/2007

(730)
CITIZEN CBM KABUSHIKI
KAISHA, also trading as Japan
CBM Corporation, JP
68-10, 5-chome, Nakano,
Nakano-ku, Tokyo, Japonia

(730)
CITIZEN TOKEI KABUSHIKI
KAISHA (CITIZEN WATCH CO.,
LTD), JP
1-12, 6-chome, Tanashi-Cho,
Nishi-Tokyo-Shi, Tokyo, Japonia

20

Mărci

008463
008464
008465
008467

R 7167
R 7168
R 7169
R 7171

10/1999
4/2000
3/2009

(730)
BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung
Wädenswil, CH
Moosacherstrasse 2, 8804 Au,
Elveţia

(730)
BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zürich, CH

018422
018547

14928
14930

1/2007
6/2007

Im Tiergarten 7, 8055 Zürich,
Elveţia
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1
21

2
Marcă

3
012194

4
10362

5
10/2003
4/2004

22

Marcă

014081

11616

8/2004
1/2005

23

Marcă

014246

12035

11/2004
4/2005

24

Mărci

014350

12074

11/2004
4/2005

014351

13045

014775

12265

8/2005
1/2006
12/2004
5/2005

014734

12356

1/2005
6/2005

015069

12919

7/2005
12/2005
1/2005
6/2005

25

Mărci

26

Marcă

014783

12366

27

Mărci

015252
015253

12904
12905

6/2005
12/2005

6
(730)
CHIPITA INTERNATIONAL
S.A., GR

7
(730)
VIVARTIA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY OF
FOOD PRODUCTS AND
CATERING SERVICES S.A.
"cu titlu distinctiv "VIVARTIA S.A.",
GR
12 klm National Road Athens 10, Ziridi str. Maroussi, Attica,
Lamia, 14452, Metamorphossis, Grecia
Athens, Grecia
(730)
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 11,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 103,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
BT INDUSTRIES AB, SE
SE- 595 81 B1 MJOLBY,
Suedia
(730)
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
Toyota Industries Sweden AB,
SE
595 81 MJÖLBY, Suedia
(730)
Şos. Munceşti nr. 801, MD-2029,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
Str. Arteziană nr. 13, MD-6501,
Anenii Noi, Republica Moldova

(730)
Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,
MD-6501, Anenii Noi, Republica
Moldova

(730)
111 Fifth Avenue, New York,
New York 10003,
Statele Unite ale Americii

(730)
57 West 57th Street, Penthouse,
New York, New York 10019,
Statele Unite ale Americii

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

(730)
LAPMOL S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Uzinelor nr. 17, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova

Str. Uzinelor nr. 17, MD-2036,
Chişinău, Republica Moldova
28

Mărci

016027

13412

11/2005
4/2006

015718

13781

3/2006
8/2006
11/2006
4/2007
1/2009

29

Marcă

015899

14740

30

Mărci

019365

15348

5/2007
10/2007

027311

19196

10/2010
5/2011

027312

21277

9/2010
6/2011

027741

21440

11/2010
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(730)
EURO-ALCO S.R.L., MD

(730)
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

(730)
bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4,
ap. 36, mun. Chişinău,
MD-2044, Republica Moldova

(730)
Str. Victor Crăsescu nr. 67,
MD-2059, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Abbott Park,
Illinois 60064-6008,
Statele Unite ale Americii

(730)
100 Abbott Park Road,
Abbott Park, Illinois 60064,
Statele Unite ale Americii
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7/2011
027728
027729

21499
21511

11/2010
8/2011

027845
027846
027847
027848
027849
027850

21576
21577
21578
21579
21580
21581

12/2010
8/2011

028087
028086

21721
21765

1/2011
10/2011

21728
21729
21730
22951

12/2010
11/2011

31

Marcă

027918
027925
027926
029103

31

Marcă

031997

24506

32

Desene/
modele
industriale

f 2004 0112

f 2004 0119

8/2011
9/2012

(730)
Str. Vasile Alecsandri nr. 78,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Str. Tighina nr. 23/3, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

12/2012
11/2013

(540)

(540)

675

1/2005
10/2005
1/2010

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

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

709

4/2005
12/2005
1/2010

Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1
1

OPI

2
Marcă

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

3
033729
2013.09.11

4
25812

5
11/2013
8/2014

Date
despre cedent
6
(730)
TEHLAB SERVICE
S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 10,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

Date
despre cesionar
7
(730)
Mihalciuc Serghei, MD
Str. Maiakovskii, nr. 59,
MD-6100, Ceadîr-Lunga,
Republica Moldova

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
2299
2014.08.06
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1
2

2
Marcă

3

3
021111
2007.04.19

01408120
04.01.21

Marcă

4
16599

11616

5
3/2008
8/2008

6
(730)
COCIUG Arcadie, MD

7
(730)
Zakrytoe Aktsionernoe
obschestvo
"TechnoNICOL", RU
Ul. Krymsky val, 8,
119049 Moscova,
Federaţia Rusă

8
2310
2014.08.06

8/2004
1/2005

Str. Mitropolit G.
Bănulescu-Bodoni nr. 21,
ap. 5, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
(730)
COLAJ S.R.L., MD
SINAX S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Bd. Ştefan cel Mare
Str. Ghioceilor nr. 1,
şi Sfînt nr. 103,
MD-2008, Chişinău,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
Republica Moldova

2311
2014.08.08

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

Cod ST.3
OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

Data retragerii

(41) Nr. BOPI

1

MD

a 2011 0067

2011.06.22

2014.07.09

1/2013

2

MD

a 2013 0002

2013.01.28

2014.07.01

-

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

Cod ST.3
OMPI

1
2
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MD

(21)
Nr. depozit
a 2013 0013

(22)
Data depozit
2013.01.25

(41)
Nr. BOPI
7/2014

Data hotărârii
de respingere
2014.07.08

Art.
art. 10

MD

a 2013 0053

2013.07.30

-

2014.07.01

art. 10
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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 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
NECHIT Ivan, MD;
NECHIT Vladislav, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
ARABADJI Vasile, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
CEAPA Grigore, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
PRIDA Ivan, MD
ŞCHILIOV Vladimir, MD;
REDCENCO Victor, MD
RASSOHIN Ion, MD

(11) Nr.
brevet
2639

(21) Nr.
depozit
a 2003 0048

(22) Data
depozit
2003.02.14

Data încetării
valabilităţii
2014.02.14

3564

a 2006 0067

2006.02.22

2014.02.22

3602

a 2007 0037

2007.02.08

2014.02.08

3729

a 2008 0061

2008.02.28

2014.02.28

3899

a 2009 0018

2009.02.23

2014.02.23

3942

a 2009 0003

2009.01.22

2014.01.22

3951
3978
3981
4015
4058
4098

a 2009 0011
a 2009 0090
a 2009 0013
a 2009 0093
a 2010 0022
a 2009 0024

2009.02.11
2009.02.04
2009.02.16
2009.02.20
2010.02.17
2009.02.27

2014.02.11
2014.02.04
2014.02.16
2014.02.20
2014.02.17
2014.02.27

4134

a 2010 0021

2010.02.15

2014.02.15

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
1
2

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
SOCIETATE PE ACŢIUNI, INSTITUTUL
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE „ELIRI”, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

3

4

5

6

2180

a 2002 0108

2002.03.27

2013.03.27

2613

a 2004 0068

2004.03.26

2013.03.26
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1
3
4
5

6
7

8

9

10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

148

2
WALTER Ulrich, DE
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
POSTOLACHI Aurel, MD;
BELINSKY Claudia, CA
POSTOLACHI Aurel, MD;
BELINSKY Claudia, CA
POSTOLACHI Aurel, MD;
BELINSKY Claudia, CA
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
HADJIU Svetlana, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
HADJIU Svetlana, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
HADJIU Svetlana, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
ŞAMIS Evsei, MD

3
3221
3441

4
a 2003 0263
a 2007 0083

5
2002.03.30
2007.03.26

6
2013.03.30
2013.03.26

3654

a 2008 0089

2008.03.27

2013.03.27

3668
3677

a 2008 0066
a 2008 0090

2008.03.06
2008.03.27

2013.03.06
2013.03.27

3717

a 2008 0082

2008.03.21

2013.03.21

3719

a 2008 0070

2008.03.13

2013.03.13

3721

a 2008 0072

2008.03.14

2013.03.14

3722

a 2008 0073

2008.03.14

2013.03.14

3723

a 2008 0074

2008.03.14

2013.03.14

3731
3739

a 2008 0076
a 2008 0071

2008.03.18
2008.03.14

2013.03.18
2013.03.14

3752
3766

a 2008 0095
a 2008 0099

2008.03.28
2008.03.31

2013.03.28
2013.03.31

3781
3793

a 2008 0079
a 2008 0081

2008.03.18
2008.03.20

2013.03.18
2013.03.20

3803
3814
3844
3883
3895

a 2008 0096
a 2008 0067
a 2008 0088
a 2008 0097
a 2008 0093

2008.03.31
2008.03.06
2008.03.27
2008.03.31
2008.03.28

2013.03.31
2013.03.06
2013.03.27
2013.03.31
2013.03.28

3906
3948

a 2008 0098
a 2008 0094

2008.03.31
2008.03.28

2013.03.31
2013.03.28

4002

a 2008 0080

2008.03.19

2013.03.19

4111

a 2010 0047

2010.03.26

2013.03.26
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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, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost
publicată cererea de brevet de invenţie de scurtă durată
Nr.

Cod ST.3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

Data retragerii

MD
MD
MD
MD
MD

s 2013 0040
s 2013 0041
s 2013 0046
s 2013 0139
s 2013 0161

2013.03.01
2013.03.04
2013.03.11
2013.07.09
2013.09.26

2014.07.01
2014.07.01
2014.07.04
2014.07.08
2014.07.24

crt.
1
2
3
4
5

(41) Nr.
BOPI
-

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
8

9

10

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI
TEHNOLOGII INDUSTRIALE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
POPESCU Victor, MD;
POPESCU Vladimir, MD
INSTITUŢIA PUBLICĂ
"INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC
DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII
ALIMENTARE", MD
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD;
BÎLBA Rodica, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE PROTECŢIE
A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ
ECOLOGICĂ AL AŞM, MD
BÎLBA Rodica, MD;
GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD

(11) Nr.
brevet
3
187

(21) Nr.
depozit
4
s 2009 0015

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

5
2009.02.04

6
2014.02.04

136

s 2009 0017

2009.02.06

2014.02.06

645

s 2013 0027

2013.02.14

2014.02.14

59

s 2009 0019

2009.02.17

2014.02.17

70

s 2009 0020

2009.02.17

2014.02.17

123

s 2009 0197

2009.02.17

2014.02.17

38

s 2009 0021

2009.02.20

2014.02.20

31

s 2009 0037

2009.02.23

2014.02.23

72

s 2009 0026

2009.02.24

2014.02.24

25

s 2009 0027

2009.02.25

2014.02.25
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1
11
12
13

2
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
RASSOHIN Ion, MD
TULBURE Vasile, MD;
GORNEA Filip, MD

3
129

4
s 2009 0028

5
2009.02.26

6
2014.02.26

213
609

s 2010 0032
s 2012 0040

2009.02.26
2012.03.01

2014.02.26
2014.03.01

FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase/
Withdrawn applications for plant variety patent/
Отозванные заявки на патент на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,
numele sau denumirea solicitantului, numele amelioratorilor, denumirea comună a plantei
şi taxonul botanic, denumirea soiului, data retragerii cererii, articolul din Legea
nr. 39-XIV/2008 în temeiul căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Data
retragerii

Temeiul
retragerii

No.

Application number /
Filing date

a. Applicant
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Date of
withdrawal

Grounds for
withdrawal

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Заявитель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Наименование
сорта

Дата отзыва

Основание
для отзыва

v 2004 0015 /
2004.06.09

a. OBŞCESTVO S
OGRANICENNOI
OTVETSTVENNOSTIU
NAUCINO
PROIZVODSTVENNAIA FIRMA
"DRIADA LTD", UA

GRÂU
(Triticum aestivum L.)

1

b. ORLIUC Anatoli, UA;
GONCIAROVA Capitolina, UA;
BAZALII Galina, UA;
UŞCARENCO Victor, UA;
LAZER Piotr, UA;
JUJA Alexandr, UA

DRIADA 1

2014.09.30

Art.46(4)

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

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.

1
2

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

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

150

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

2003.03.24

(45) Data
publicării
hotărârii
de acordare
2009.02.28

35

v 2003 0010

36

v 2003 0012

2003.03.28

2009.02.28

2014.02.28

2014.02.28
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Date cu privire la substituirea înregistrării naţionale
cu o înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
înregistrarea naţională, numărul BOPI în care au fost publicate cererea de inregistrare a mărcii
şi marca reînnoită, data substituirii, înregistrarea internaţională
Nr.
crt.
1

OPI

Înregistrare naţională

Marcă

(116)
(210)
(220)
(730)

R 500
001029
1994.03.01
CARLSBERG BREWERIES A/S, DK
Ny Carlsberg Vej 100, 1760
Copenhagen V, Danemarca

Nr.
BOPI

Data substituirii

Înregistrare internaţională

5/2014

2014.08.04

(111) IR 1171359
(151) 2013.06.11
(730) CARLSBERG BREWERIES A/S, DK
Ny Carlsberg Vej 100, 1799
Copenhagen V, Danemarca

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
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(210)
Nr. de depozit
031436
031437
031440
031684
031870
031905
031994
032035
032082
032522
032611
032632

(220)
Data de depozit
2012.07.02
2012.07.02
2012.07.02
2012.08.30
2012.10.03
2012.10.11
2012.10.24
2012.11.01
2012.11.12
2013.01.30
2013.02.08
2013.02.15

Data retragerii
2014.08.29
2014.08.29
2014.08.29
2014.08.29
2014.08.29
2014.08.29
2014.08.29
2014.08.29
2014.08.29
2014.08.29
2014.08.29
2014.08.29

Motivele
de retragere
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46

(441)
Nr. BOPI
10/2012
10/2012
10/2012
12/2012
11/2012
12/2012
12/2012
1/2013
12/2012
5/2013
4/2013
4/2013

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

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

1
1

2
032159

3
2012.11.20

4
MALÎŞ

2

032160

2012.11.20

MALÎŞ

3

032257

2012.12.05

ICEWATCHES

(730)
Solicitant,
cod ST.3 OMPI
5
NUMEX & CO S.R.L.,
societate comercială, MD
NUMEX & CO S.R.L.,
societate comercială, MD
ICE IP S.A., LU

Data deciziei
(441)
de respingere Nr. BOPI
6
2014.08.25

7
3/2013

2014.08.28

2/2013

2014.08.28

2/2013
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1
4

2
032417

3
2013.01.11

4
HUHTAMAKI

5
6
7

032695
032736
032985

2013.02.26
2013.03.04
2013.04.12

SYMBOL FABERGE
MOLDPATENT
PARADOX R

8
9
10

033158
033165
033310

2013.05.17
2013.05.23
2013.06.19

11

033364

2013.06.28

VÂNZĂTOR PREMIUM
EY
HALVIŢA
HALVIŢA
YADRO IADRO

12

033374

2013.06.28

GOLD COAST BLEND

13

033498

2013.07.18

14
15
16
17

033535
033607
033672
033875

2013.07.25
2013.08.09
2013.08.29
2013.10.18

18

033931

2013.11.04

APA SFANTA
FOOTBALL CLUB
EM@IL email
ZEDAZENI
GRANATA
SEKRET MONAHA
SEKRET MONAHA
PERLAGE

19

033953

2013.11.01

CARNAVAL

20

033963

2013.11.07

VGL VANGHELI

5
DIROVE-NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
CHIRMICI Denis, MD
GLAZACEVA Galina, MD
MEDIA SISTEM S.R.L.,
societate comercială, MD
EDIGAREAN Samvel, MD
EYGN Limited, BS
GARANTIE MANAGEMENT
PRIM S.R.L., MD
COSMOVIS S.R.L.,
societate comercială, MD
Starbucks Corporation d/b/a
Starbucks Coffee Company,
US
RADU Ilie, MD

6
2014.08.12

7
4/2013

2014.08.29
2014.08.08
2014.08.12

5/2013
7/2013
8/2013

2014.08.08
2014.08.28
2014.08.08

7/2013
9/2013
10/2013

2014.08.12

10/2013

2014.08.08

10/2013

2014.08.25

10/2013

HARAJA Sergiu, MD
CHISELIOV Serghei, MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
DÂRZU Sorin, MD

2014.08.28
2014.08.28
2014.08.01
2014.08.28

9/2013
10/2013
11/2013
12/2013

BUKET MOLDAVII, societate
pe acţiuni de tip închis, MD
AGROVIN BULBOACA S.A.,
MD
ABASOV Shahin, MD

2014.08.28

12/2013

2014.08.28

12/2013

2014.08.28

12/2013

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 (1) din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 302

3
001196

4
GS

5
2014.02.15

2

R 303

001197

GoldStar

2014.02.15

3

R 305

001373

SMA

2014.02.01

4

R 306

001358

MINULET

2014.02.01

5

R 309

001364

ATIVAN

2014.02.01

6

R 310

001374

TRI-MINULET

2014.02.01

7

R 312

001372

ПРЕМАРИН

2014.02.01

152

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

6
LG Corp., KR
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
Republica Coreea
LG Corp., KR
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
Republica Coreea
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
Av. Nestlé 55, 1800 Vevey, Elveţia
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
Statele Unite ale Americii
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1
8

2
R 313

3
001366

4
WHITEHALL

5
2014.02.01

9

R 314

001365

CYCLO-MENORETTE

2014.02.01

10

R 324

001379

NURSOY

2014.02.02

11

R 367

001512

PARK DRIVE

2014.02.16

12

R 445

001478

SCHWAN

2014.02.07

13

R 447

001481

FREEPORT

2014.02.09

14

R 448

001483

CHECKER

2014.02.09

15

R 449

001484

BUCKS

2014.02.09

16

R 453

001490

DE-NIC

2014.02.10

17

R 454

001492

SHADES

2014.02.10

18

R 455

001494

REGENT

2014.02.11

19

R 458

001482

ALPINE

2014.02.09

20

R 460

001477

Marlboro
LIGHTS

2014.02.04

21

R 461

001491

HORIZON

2014.02.10

22

R 471

001520

Cambridge

2014.02.25

23

R 476

001488

2014.02.01

24

R 477

001497

BUDIWOYZ
SIGILLVM
CIVIVM
DB
RIO
menthol

25

R 497

000679

VELUX

2014.02.23

26

R 539

001606

COLORADO

2014.02.11

27

R 570

000605

SUPERKINGS

2014.02.07

28

R 571

000606

2014.02.07

29

R 572

000620

L&B
LB
REGAL

30

R 608

000608

Imperial
Number 1

2014.02.07

31

R 654

001624

SKF

2014.02.09

2014.02.11

2014.02.07

6
Wyeth, corporaţie organizată şi ezistentă
conform legilor statului Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940,
Statele Unite ale Americii
Wyeth, corporaţie organizată şi ezistentă
conform legilor statului Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940,
Statele Unite ale Americii
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
Av. Nestlé 55, 1800 Vevey, Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
SCHWAN-STABILO SCHWANHÃUSSER
GmbH & Co., DE
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg, Germania
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
John Player & Sons Limited, IE
PO Box 286, South Circular Road, Dublin 8,
Irlanda
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
BUDEJOVICKY BUDVAR n.p., CZ
CZ-370 01 CESKÉ BUDÉJOVICE, Republica Cehă

PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
VKR HOLDING A/S, DK
Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Danemarka
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
Imperial Tobacco Limited, GB
P.O. Box 244, Bristol, Anglia
Imperial Tobacco Limited, GB
P.O. Box 244, Bristol, Anglia
Imperial Tobacco Limited, GB
P.O. Box 244, Bristol, Anglia
JOHN PLAYER & SONS LIMITED, IE
P.O. Box 286, South Circular Road, Dublin 8,
Irlanda
Aktiebolaget SKF, Göteborg, SE
SE-415 50, Göteborg, Suedia
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1
32

2
R 680

3
001798

4
MEGA

5
2014.02.11

33

R 720

001797

LINK

2014.02.10

34

R 750

001923

Cambridge

2014.02.03

35

R 823

001375

Marcă figurativă

2014.02.02

36

R 824

001376

Marcă figurativă

2014.02.02

37

R 833

002033

TAVOR

2014.02.01

38

R 975

000685

Кнорр

2014.02.24

39

R 976

000686

Кнорр

2014.02.24

40

R 1002

002119

ORION

2014.02.04

41

R 1005

002134

Balkan Sobranie

2014.02.16

42

R 1138

002121

QUALITE CONFORT
IRU

2014.02.04

43

R 1371

001002

CORENA

2014.02.03

44

R 1372

001003

DENTAX

2014.02.03

45

R 1373

001005

COMPTELLA

2014.02.03

46

R 1376

001008

MYRINA

2014.02.03

47

R 1409

001001

SHELL METALINA

2014.02.03

48

R 1410

001004

SHELL THERMIA

2014.02.03

49

R 1486

000764

Marcă
figurativă

2014.02.01

50

R 1659

001924

RAFFLES

2014.02.03

51

R 1745

001625

LUXOR®

2014.02.09

52

R 1815

000578

Cornely

2014.02.07

53

R 1829

000681

DAN CAKE

2014.02.23

54

R 1836

001367

STEDIRIL

2014.02.01

55

R 1929

002387

2014.02.03

56

R 2059

000676

BH
BENSON & HEDGES
De luxe
ASSUGRIN

57

R 2413

001077

MILLS & BOON

2014.02.23

154

2014.02.22

6
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
Wyeth, corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940,
Statele Unite ale Americii
Wyeth, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940,
Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
Statele Unite ale Americii
KNORR-NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT, CH
8240 Thayngen, Elveţia
KNORR-NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT, CH
8240 Thayngen, Elveţia
Orion Electric Co., Ltd., KR
257 Gong Dan-Dong, Gumi, Kyung-Buk,
Republica Coreea
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Anglia
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS
ROUTIERS (I.R.U.), CH
3, rue de Varembé CH -, GENEVE, Elveţia
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia
VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau
GmbH & Co., AT
Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
Mr. Devinder Kumar Jain, IN
D-19, Nizamuddin East, New Delhi 110 001, India
KABUSHIKIKAISHA BARUDAN, JP
20 - aza - Tsukagoshi, ohaza-Jyosuiji,
Ichinomiya-shi, Aichi-ken, Japonia
DAN CAKE A/S, DK
Hjortsvangen 15, DK-7323, Give, Danemarca
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
Hermes Süssstoff AG (Hermes Edulcorants S.A.)
(Hermes Sweeteners Ltd.), CH
Ankerstrasse 53, CH-8026, Zürich, Elveţia
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, CA
225 Duncan Mill Road, Don Mills,
Ontario M3B 3K9, Canada
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1
58

2
R 2414

3
001078

4
Marcă figurativă

5
2014.02.23

59

R 2415

001079

Marcă figurativă

2014.02.23

60

R 3957

002390

LONDON FOG

2014.02.14

61

11181

014161

2014.02.03

62

11521

014165

S
S
SUCCES
CHATEAU
STURDZA

63

11543

014191

2014.02.12

64

11748

014952

MUSCAT RUBINIU
МУСКАТ
РУБИНОВЫЙ
VZ
VINAR ZÎMBRENI

65

11864

014154

FLUKA

2014.02.02

66

11866

014180

СОЛНЕЧНАЯ ЛОЗА

2014.02.09

67

11867

014181

ЮЖНАЯ ЛОЗА

2014.02.09

68

11868

014182

ДОКТОР ВИН

2014.02.09

69

11869

014183

СТАРЫЙ ДОКТОР

2014.02.09

70

11870

014184

ДОКТОР ВАТСОН

2014.02.09

71

11871

014185

DELTA

2014.02.10

72

11875

014195

2014.02.02

73

11876

014196

ARTAS
COMPANIA
DE ASIGURĂRI
SIMEXIM - TUR

74

11877

014200

CABARET

2014.02.16

75

11879

014219

ЗОЛОТО
ПОЛУБОТКА

2014.02.19

76

11880

014220

GOLD RUSH

2014.02.19

77

11881

014221

ЗОЛОТА
ЛИХОМАНКА

2014.02.19

78

11882

014222

ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА

2014.02.19

79

11884

014224

NOVAMARK
INTERNATIONAL

2014.02.03

2014.02.18

2014.02.12

2014.02.02

6
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, CA
225 Duncan Mill Road, Don Mills,
Ontario M3B 3K9, Canada
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, CA
225 Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario M3B
3K9, Canada
ICONIX EUROPE LLC, a limited liability company
organized under the laws of the State of Delaware,
US
1450 Broadway, New York, New York 10018,
Statele Unite ale Americii
SUCCES S.A., MD
Str. Alba-Iulia nr. 81,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
VINION-Grup S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 121, ap. 10,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
BASARAB Igor, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova
MIC-TAN S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 44, ap. 34,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
VACARI Alexandr, MD
Str. Viilor nr. 19, ap. 17,
MD-3000, Soroca, Republica Moldova
ARTAS S.R.L., companie de asigurări, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 77,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
SIMEXIM - TUR S.R.L., MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, of. 205,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10 A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10 A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10 A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă
moldo-britanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10 A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
FS PATENT S.R.L., agenţie, MD
Str. A. Puşkin nr. 22, bir. 216,
MD- 2012, Chişinău, Republica Moldova
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1
80

2
11885

3
014225

4
LUCKY STRIKE

5
2014.02.20

81

11886

014227

КАРАБАС- БАРАБАС

2014.02.18

82

11929

014245

РОЗАВИТ

2014.02.26

83

12024

014172

СОКРОВИЩЕ РУСИ

2014.02.09

84

12025

014198

VS EXPORT

2014.02.12

85

12028

014214

МУЛАТКА

2014.02.18

86

12029

014216

РУСАЛОЧКА

2014.02.18

87

12033

014239

Шатенка

2014.02.24

88

12034

014240

2014.02.24

89

12036

014249

Garnita
Гарнита
БУРУНДУЧОК

2014.02.23

90

12037

014250

UPFIELD

2014.02.25

91

12039

014256

TR.

2014.02.27

92

12073

014345

BUMERANG

2014.02.12

93

12119

014175

СТАРЫЙ
ПОЛКОВНИК

2014.02.09

94

12120

014176

СЕКРЕТ СТАРЦА

2014.02.09

95

12121

014178

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

2014.02.09

96

12124

014273

BON VIVANT

2014.02.02

97

12137

014281

ОБИЛИЕ

2014.02.10

98

12140

014203

Naturella
Camomile

2014.02.16

99

12142

014212

2014.02.17

100

12145

014243

INTERTEXT
BIROU
DE TRADUCERI
БЮРО ПЕРЕВОДОВ
LORIENTA
ЛОРИЕНТА

101

12150

014197

2014.02.12

102

12228

014614

GROUP
OF COMPANY
TANTAL
ОБЖОРА

156

2014.02.25

2014.02.18

6
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
VASILIEVA Tatiana, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 13, bl. 1, ap. 32,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ZAO "Gruppa Predpriiatii OST", RU
ul. Tretii proezd, d. 16, p. Cernogolovka,
Noghinskii raion, 142 432, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
V.S.-Export S.R.L., MD
Str. Pandurilor nr. 23, ap. 49,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
Preparados Alimenticios, S.A., ES
Josep Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona, Spania
NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
TITAZAR S.R.L., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 1,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
PAVELESCU Dorin, MD
Str. S. Lunchevici nr. 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
LAVINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
GB & Co S.R.L.,
societate comercială, companie, MD
Str. Zimbrului nr. 10A,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
INTERTEXT T&C S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Potîrnichii nr. 5,
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
Tantal Grup S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75/k,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
PIT Evghenii, UA
Str. Sevastopoliskaia nr. 7a, Kirovograd, Ucraina
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1
103

2
12229

3
014615

4
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ

5
2014.02.18

104

12287

014485

rustic

2014.02.09

105

12423

014188

ИМПЕРИЯ ВКУСА

2014.02.10

106

12424

014202

МУСКАТ
СОФИЙСКИЙ

2014.02.16

107

12426

014213

КОЛЛЕКЦИОННАЯ ВОДКА

2014.02.18

108

12427

014226

MEMOREX

2014.02.23

109

12428

014347

GRAND DEL MAR

2014.02.16

110

12429

014348

GRAND DELLA
COSTA

2014.02.16

111

12530

014163

DiRo

2014.02.09

112

12531

014173

БОГОРОДСКАЯ

2014.02.09

113

12532

014215

Marcă tridimensională

2014.02.18

114

12533

014248

IGOR

2014.02.26

115

12612

014233

ШТОПОР

2014.02.06

116

12619

014187

intermarket

2014.02.10

117

12641

014616

2014.02.18

118

12700

014252

119

12710

014201

БАБУШКИНЫ
ПИРОГИ
WOLF CLUB
CLUBUL SPORTIV
REPUBLICAN
ПРИНЦЕССА ЛИЛИЯ

2014.02.16

120

13264

014352

TANDEM

2014.02.25

121

13265

014353

ТАНДЕМ

2014.02.25

122

13296

014193

Carpaţi
20

2014.02.17

123

13366

014241

2014.02.24

124

13367

014242

125

16056

014169

M
BERLIN - CHEMIE
MENARINI GROUP
M
BERLIN - CHEMIE
MENARINI GROUP
ЛЕНИНГРАДСКОЕ

СТАРОМОСКОВСКИЙ
ШТОФ

2014.02.25

6
PIT Evghenii, UA
Str. Sevastopoliskaia nr. 7a, Kirovograd, Ucraina
CIUBUC Ion, MD
Str. Alba-Iulia nr. 23, ap. 137,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
ZAO "Gruppa Predpriiatii OST", RU
ul. Tretii proezd, d. 16, p. Cernogolovka,
Noghinskii raion, 142 432, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
Imation Ireland Limited, IE
25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda
ZLATOVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr.15/1, bloc F, MD-3541,
Peresecina, Orhei, Republica Moldova
ZLATOVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr.15/1, bloc F, MD-3541,
Peresecina, Orhei,Republica Moldova
MISNEI Tamara, întreprindere individuală, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 333,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
ZAO "Gruppa Predpriiatii OST", RU
ul. Tretii proezd, d. 16, p. Cernogolovka,
Noghinskii raion, 142 432, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
PASENCOVSCHI Igor, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 42,
MD-3000, Soroca, Republica Moldova
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
INTERMARKET, asociaţie internaţională
de cooperare tehnico-ştiinţifică, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 57,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
PIT Evghenii, UA
Str. Sevastopoliskaia nr. 7a, Kirovograd, Ucraina
WOLF-CLUB, club sportiv republican, MD
Str. Munceşti nr. 364,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
Wm. Wrigley Jr. Company, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
Wm. Wrigley Jr. Company, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
COBZARI Rodica, RO
Str. Nicolae Filimon nr. 23, sec. 6, Bucureşti,
România
Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania

2014.02.24

Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania

2014.02.05

Baltika Breweries, RU
6th Verkhny pereulok, 3, Saint-Petersburg 194292, Federaţia Rusă
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în februarie 2015
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

1
1
2
3

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 2551
R 4026
R 4065

3
004055
004391
004374

4
COLIBRI
MOSPILAN
DELTRON

5
2015.02.21
2015.02.24
2015.02.13

4

R 4167

004503

KVINT

2015.02.28

5

R 4171

004262

2015.02.27

6
7
8
9

R 4209
R 4228
R 4241
R 4242

004054
004392
004373
004526

2015.02.09
2015.02.27
2015.02.13
2015.02.13

Japan Tobacco Inc., JP
Intercontinental Great Brands LLC, US
HOMER TLC, INC., a Delaware corporation, US
Merck Sharp & Dohme Corp., US

10

R 4243

004527

2015.02.13

Merck Sharp & Dohme Corp., US

11
12

R 4244
R 4245

004528
004529

2015.02.13
2015.02.13

Merck Sharp & Dohme Corp., US
Merck Sharp & Dohme Corp., US

13
14
15

R 4246
R 4247
R 4248

004531
004533
004534

2015.02.13
2015.02.13
2015.02.13

Merck Sharp & Dohme Corp., US
Merck Sharp & Dohme Corp., US
Merck Sharp & Dohme Corp., US

16

R 4359

004540

КОНФЕТТЕРИЯ
РАФФАЭЛЛО
GOSUDAR
CAPPIO
THE HOME DEPOT
NETROMYCIN
НЕТРОМИЦИН
TRILAFON
ТРИЛАФОН
ГИПЕРСТАТ
GARASONE
ГАРАСОН
ДИСОФРОЛ
ЦЕЛЕСТОН
CEDAX
ЦЕДАКС
BATMAN

6
UNGAR S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
NIPPON SODA CO., LTD., JP
PPG Industries Ohio, Inc.,
corporaţa statului Delaware, US
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
SOREMARTEC S.A., BE

2015.02.24

17
18

R 4360
R 4392

004539
004532

DC Comics, a General Partnership
organized and existing under the laws
of the State of New York, US
MSD International Holdings GmbH, CH
MSD CONSUMER CARE, INC., US

19
20

R 4452
R 4589

004610
004695

21

R 5110

004530

22
23
24
25
26
27

R 5953
R 6305
12608
12609
12610
12611

004375
004399
016066
016069
016134
016198

28

12683

016220

29
30

12693
12796

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

12897
12910
13423
13424
13425
13426
13427
13428
13429
13430
13431

Nr.
crt.
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ИНТРОН А
CLARITINE
КЛАРИТИН
SYBASE
GAP

2015.02.21
2015.02.13

2015.02.13
2015.02.16
2015.02.23
2015.02.01
2015.02.01
2015.02.08
2015.02.25

SIGMA S.A., MD
MEZON S.A., MD
FLOAREA SOARELUI S.A., MD
FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD
FARMAPRIM S.R.L., MD

2015.02.16

016264
016148

FLUCINOM
ФЛЮЦИНОМ
Marcă figurativă
MEZON
AURUM 999,9
АУРУМ 999,9
AQUALIFE
PRIMAFUNGIN
ПРИМАФУНГИН
A
MMV
Telli
ANDRION

SYBASE INC., corporaţia statului Delaware, US
GAP (ITM) INC., corporaţie din statul California,
US
Merck Sharp & Dohme Corp., US

016263
016098
016102
016157
016159
016160
016161
016166
016167
016168
016169

Э
Naturalis TM
EGO
44
SALONPAS
Hisamitsu
PAPIA
NIXAR
НИКСАР
OLTAR
ОЛТАР

LUCEAFĂRUL,
cooperativă de producţie şi comerţ, MD
SMIRNOV Alexandr, MD
LUCEAFĂRUL,
cooperativă de producţie şi comerţ, MD
VASILIEVA Tatiana, MD
ORHEI-VIT S.A., MD
A.O. Societatea de Psihologie din Moldova, MD
CEBOTARESCU Maia, MD
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., JP
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., JP
Hayat Kimya Sanayi A.Ş., TR
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE

2015.02.06
2015.02.24

2015.02.25
2015.02.11
2015.02.24
2015.02.04
2015.02.07
2015.02.16
2015.02.16
2015.02.16
2015.02.16
2015.02.16
2015.02.16
2015.02.16
2015.02.16
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1
42
43
44
45
46

2
13432
13433
13434
13435
13448

3
016170
016171
016172
016173
016106

5
2015.02.16
2015.02.16
2015.02.16
2015.02.16
2015.02.08

Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
NERTUS LTD., UA

2015.02.08

NERTUS LTD., UA

2015.02.08

NERTUS LTD., UA

2015.02.08

NERTUS LTD., UA

2015.02.14

AFANASENCO Serghei, MD

016070
016076

4
OLTENSIO
ОЛТЕНСИО
COLSIL
КОЛСИЛ
DIFENOPRIM 250
EC
FENOXIPRIM 250
WP
PENCOPRIM 100
EC
ACETOPRIM 900
EC
СТАРИЧОК·
БОРОВИЧОК
Markus
BAMBOOCHA

47

13449

016105

48

13450

016107

49

13451

016108

50

13464

016183

51
52

13490
13491

53

2015.02.01
2015.02.02

13492

016077

САМУРАЙ

2015.02.02

54

13493

016078

ВОЛЖАНИН

2015.02.02

55

13494

016079

АРРИВА

2015.02.02

56
57
58

13495
13498
13502

016080
016111
016123

2015.02.02
2015.02.07
2015.02.04

59
60
61
62
63

13506
13507
13508
13509
13510

016132
016135
016136
016138
016142

64

13511

016144

65
66
67

13513
13515
13516

016149
016154
016174

Alokozay
КАБИНЕТ ПЛЮС
E UŞOR SĂ TE
SIMŢI BINE!
TEHNO Grafica
JackPot
N Phenomena®
NEOS
Arizona
CHEMICAL
D&D
DISTRIBUITOR
DILER
Bălţeanca
ОГОНЬ ДУШИ
XPRESS

CREM APARATOS CAFEXPRES, S.L., ES
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
Otcrîtoe acţionernoe obscestvo
"SUN Interbrew", RU
Otcrîtoe acţionernoe obscestvo
"SUN Interbrew", RU
Otcrîtoe acţionernoe obscestvo
"SUN Interbrew", RU
Alokozay FZE, AE
Acvilin - Grup S.R.L., întreprindere mixtă, MD
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
MITRA-GRUP S.A., MD
JACKPOT S.R.L., societate comercială, MD
FS PATENT S.R.L., agenţie, MD
Mobiasbancă S.A., bancă comercială, MD
Arizona Chemical Company,
corporaţia statului Delaware, US
MELIL-GRAFICA S.R.L., MD

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

13517
13518
13519
13520
13521
13522
13523
13524
13527
13528
13529
13530
13531
13532

016175
016177
016178
016179
016180
016156
016184
016186
016190
016191
016192
016193
016197
016200

ARTMOBILA
"ам-ам"
IUG inter TRANS
Flovio Fragrance
CLEPSIDRA
MUZCAFE
A`Pizza
TECHRON
Covalli collection
Linella
MASKA
T TSUNAMI
PRINZ
FASHION

2015.02.21
2015.02.21
2015.02.18
2015.02.18
2015.02.18
2015.02.16
2015.02.23
2015.02.22
2015.02.10
2015.02.24
2015.02.09
2015.02.25
2015.02.23
2015.02.09

82

13533

016202

К...Рождественский

2015.02.09

83
84

13534
13535

016203
016185

УЛËТНЫЕ ВИНА
AURIS

2015.02.09
2015.02.22

85
86
87
88
89

13536
13537
13538
13539
13540

016206
016207
016210
016212
016213

ХМЕЛЬНАЯ НОЧЬ
СЛАДКАЯ ТАЙНА
Euro Alco
OLIGS
БАРОККО

2015.02.10
2015.02.10
2015.02.10
2015.02.11
2015.02.14

90

13541

016215

LOUIS DU CONTE

2015.02.15

2015.02.09
2015.02.10
2015.02.09
2015.02.10
2015.02.09
2015.02.11

2015.02.15
2015.02.16
2015.02.18

6

Bălţeanca S.A., întreprindere mixtă, MD
ESMALDA S.R.L., MD
Voxtel S.A., întreprindere mixtă
moldo-româno-franceză, MD
ARTMOBILA S.R.L., societate comercială, MD
ARTMOBILA S.R.L., societate comercială, MD
IUGINTERTRANS SATI, MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
BUCURIA, societate pe acţiuni, MD
CEBOTARESCU Maia, MD
Apetisant S.R.L., MD
Chevron Intellectual Property LLC, US
COVALI Oleg, MD
LINELLA S.R.L., MD
MS-CONTRACT S.R.L., MD
GURSCHII Maxim, MD
VIORICA-COSMETIC S.A, MD
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP
LUXOCHIM S.R.L., MD
LUXOCHIM S.R.L., MD
EURO-ALCO S.A., MD
SELEZNIOV Igor, MD
DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
"KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN",
UA
EURO-ALCO S.A., MD
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1
91

2
13542

3
016217

92

13543

016218

93
94
95

13549
13550
13551

016247
016248
016249

96
97

13553
13554

016251
016252

98
99
100
101

13555
13563
13564
13598

016254
016300
016316
016101

102
103

13614
13616

016112
016153

104
105

13618
13619

016256
016260

106
107
108
109

13620
13621
13622
13629

016261
016262
016269
016320

110

13630

016322

111
112

13692
13701

016268
016109

113
114

13702
13703

016181
016182

115
116
117

13704
13789
13791

016321
016065
016081

118

13792

119
120

4
ЖИВИ СО ВКУСОМ
JIVI SO VKUSOM
АРОМАТНЫЙ МИР
AROMATNÎI MIR
Lina
ADOSS
КОРОЛЕВСТВО
КРОССВОРДОВ
ЯРМАРКА ДОСУГА
СОЗВЕЗДИЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
INTERIOR
Casa Noastră
РИСП
"APĂ BUNĂ" - APĂ
PENTRU O VIAŢĂ
SHERUT
SĂIŢI
1995
S
GOLD
Trade House
INVINCOM
МАСЯ
Marcă figurativă
Euro Alco
LABORATORUL
FRUMUSEŢII
МАКАРЕЛЛА

5
2015.02.15

EURO-ALCO S.A., MD

2015.02.15

EURO-ALCO S.A., MD

2015.02.16
2015.02.18
2015.02.18

Vladalina S.R.L., MD
ALUGLASS S.R.L., MD
PIT Yevheniy, UA

2015.02.18
2015.02.18

PIT Yevheniy, UA
PIT Yevheniy, UA

2015.02.22
2015.02.24
2015.02.24
2015.02.04

Vila Verde S.R.L., MD
EURO-ALCO S.A., MD
OVSIENCO Pavel, MD
APĂ BUNĂ S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
AFANASENCO Serghei, MD
SĂIŢI S.A., MD

2015.02.08
2015.02.16

2015.02.22
2015.02.25
2015.02.23
2015.02.23
2015.02.24
2015.02.25
2015.02.25

6

Vila Verde S.R.L., MD
INVINCOM S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
INTERPERFECT GRUP S.R.L., MD
MARS, INCORPORATED, US
EURO-ALCO S.A., MD
ŢURCAN Olga, MD
OOO Prodovolistvennaea kompania
ZAGRAVA-LUŢK, UA
SAHINLER S.R.L., MD
JOHNSON & JOHNSON, corporaţie organizată
şi existentă conform legii statului New Jersey,
S.U.A., US
The Gillette Company, US
GRAWE Asigurare de Viaţă S.A., companie
de asigurări, întreprindere cu capital străin, MD
DIACONU Sergiu, MD
FLOAREA SOARELUI S.A., MD
INDUSTRIA DE CALCADOS WEST COAST
LTDA., BR
Stoc Company Limited "Food Company
"Ecoproduct", UA
Berlin-Chemie AG, DE
MOTOROLA, INC., corporaţie din statul
Delaware, US
GHERAFAM S.R.L., MD

Fly travel
Clean
&
Clear
FUSION
GRAWE

2015.02.24
2015.02.08

2015.02.25
2015.02.01
2015.02.02

016143

TARGET
АРОМАТ СОЛНЦА
W
WEST COAST
Carpatin ceai

13793
13794

016162
016187

DIFFUMAX
V6

2015.02.16
2015.02.22

121

13795

016204

2015.02.10

122
123

13796
13797

016205
016214

NOBEL
CORPORATION
МУСКАТНЫЙ МЕД
БОНИ-ФРУТ

124

13865

016140

HЭ

2015.02.09

125

13869

016133

DIVA

2015.02.09

126
127
128

13891
13892
13893

016125
016126
016127

2015.02.09
2015.02.09
2015.02.09

129

13895

016412

2015.02.03

Monicol S.R.L., MD

130

13896

016614

2015.02.03

131
132
133
134

13901
13920
13923
13924

016267
016103
016122
016141

LAGADO
simpo ®
simol
grup S.R.L.
MN
monicol
KADARKA
classic
Marcă figurativă
Zariflo
Spicul de Aur
ZARIFLO

LUXOCHIM S.R.L., MD
DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA
KORPORATZIA "ROSHEN", UA
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware, US
DANAIA-LUCHIANOV,
întreprindere individuală, MD
SIMOL GRUP S.R.L., MD
SIMOL GRUP S.R.L., MD
SIMOL GRUP S.R.L., MD

ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
ARVO COM S.A., MD
SmithKline Beecham p.l.c., GB
ENTEH S.A., MD
SmithKline Beecham p.l.c., GB
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1
135

2
13926

3
016211

136
137

13947
14009

016163
016124

138

14020

016194

139
140

14090
14108

016201
016083

141
142
143
144
145
146

14109
14146
14146A
14356
14357
14363

016082
016139
016139
016150
016265
016618

147
148
149
150

14364
14492
14493
15326

016623
016341
016342
016301

151

15327

016146

152

15541

016145

153

15864

016096

154
155

16492
16558

016165
016164

4
ВИННЫЙ РАЙ
VINNÎI RAI
ДИФФУМАКС
GRIPECALM

5
2015.02.10
2015.02.16
2015.02.11

6
EURO-ALCO S.A., MD
Berlin-Chemie AG, DE
EUROFARMACO S.A.,
întreprindere mixtă moldo-română, MD
PANUŞ Sergiu, MD

ВИНО
БЛАГОСЛОВЛЕННОЕ
СОЛНЦЕМ
PLAISIR
TBS VERY FUNNY

2015.02.28

WE KNOW DRAMA
BRAVO
BRAVO
CORTLAND
Marcă tridimensională
МУРКА
MURKA
NEO TEL
Vitek
ELEKTA
РАЙСКИЙ
ВИНОГРАД RAISKII
VINOGRAD
ЗЕЛЕНАЯ МАРКА
Главспирттрест
ЗЕЛЕНАЯ МАРКА

2015.02.03
2015.02.10
2015.02.10
2015.02.15
2015.02.23
2015.02.02

DIDENCO Svetlana, MD
SUPERSTATION, INC., a corporation organized
and existing under the laws of the State
of Georgia, US
Turner Network Television, Inc., US
ORFONOX S.R.L., MD
OOO "K-Trade LTD", UA
Cortland Marketing Limited, VG
Strauss Coffee B.V., NL
GHERASIM Alexandru, MD

2015.02.02
2015.02.08
2015.02.08
2015.02.24

GHERASIM Alexandru, MD
TERRA-SUPER S.R.L., centru comercial, MD
XENON S.R.L., MD
EURO-ALCO S.A., MD

2015.02.10

МОЛДАВСКИЙ
БЕРЕГ
МАКСУМ
MAXUM

2015.02.02

Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu
"Glavspirttrest", RU
Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu
"Glavspirttrest", RU
MOLDGOLDVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD

2015.02.16
2015.02.16

Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE

2015.02.09
2015.02.03

2015.02.10

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale (nr. desenului şi modelului industrial), data adoptării
hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

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

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1

f 2013 0060

2013.06.17

8 (1, 2, 10, 11, 12, 16, 22, 24)

2014.08.25

11/2013
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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, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
(73) Titular, cod ST.3 OMPI

Nr.
crt.
1

VAPTOS S.R.L., MD
Str. Coloniţa nr. 108,
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova
BOLEDJ S.R.L., MD
Str. Nicolae Titulescu nr 49,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
FOTESCU Margareta, MD
MD-6214, Bilicenii Vechi, Sîngerei, Republica Moldova

2

3

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

632

f 2004 0021

2004.02.20

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
2014.02.20

679

f 2004 0022

2004.02.24

2014.02.24

1188

f 2009 0010

2009.02.25

2014.02.25

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul titlului de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI,
datele iniţiale care au fost publicare, datele rectificate
OPI

Nr.
crt.
1

2

3

4

Cerere
de brevet
de invenţie
Cerere
de brevet
de invenţie
Marcă

Cerere
de înregistrare
a mărcii

162

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date rectificate

a 2013 0089

5/2014

a 2014 0035

8/2014

BURNS Cristopher John, AU;
SPENCER Andrew, AU;
MONAGHAN Katherine Anne, AU
GILEAD SCIENCES, INC., US

BURNS Christopher John, AU;
SPENCER Andrew, AU;
MONAGHAN Katherine Anne, AU
GILEAD PHARMASSET LLC,
US

(730)
BENQ CORPORATION, CN
16, Jihu Road, Neihu Dist.,
Taipei 114, Taiwan, China
-

(730)
BENQ CORPORATION, TW
16, Jihu Road, Neihu Dist.,
Taipei 114, Taiwan
(531)
CFE(5) 24.17.17.

Nr.
de depozit

015183

033344

Nr.
titlului
de protecţie

12782

5/2005
10/2005

12/2013

MD - BOPI 9/2014

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 august 2014, în privinţa cărora procedura
a fost finalizată
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Nr. şi data
depozitului /
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
ROADMIX
032650
2013.02.18

2

LAFARGE CIMENT
(MOLDOVA) S.A.,
MD
Marcă naţională
TIGERON
031376
2012.07.03
YUV PHARM
S.R.L., întreprindere
cu capital străin,
MD

164

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

3
4
LAFARGE
2014.06.23
CIMENT
Împotriva Deciziei
(MOLDOVA) S.A.,
de respingere
MD
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

YUV PHARM
S.R.L.,
întreprindere
cu capital străin,
MD

2014.01.20
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

5
2014.08.25

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.04.23 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 19.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

2014.08.25

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.11.14 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru următoarele produse din clasa 05:
preparate farmaceutice şi veterinare; preparate
sanitare de uz medical; 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; fungicide,
erbicide.
3. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, urmează de
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea
certificatului de înregistrare a mărcii în
cuantum de 250 euro (p. 40 din Taxele pentru
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din
1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat sau
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său
până la data plăţii şi este o întreprindere care
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-4) din
Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii.
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1
3

2
Marcă internaţională

3
Servisair UK
Limited, GB

4
2012.08.15
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
2014.08.25

6
1. A înceta procedura de examinare a
contestaţiei.
2. A transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

JSC "LOMISI",
GE

2014.05.12
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.08.25

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.02.21 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 32.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

IPEK KAGIT
SANAYI VE
TICARET
ANONIM
SIRKETI, TR

2014.07.04
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.08.25

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.05.20 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 16.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Reguionalnaya
2014.05.28
obchtchestven- Împotriva Deciziei
naya
de respingere
organizatsiya
parţială
sodeistviya
a cererii
sotsialnoi
de înregistrare
adaptatsii grajdan,
a mărcii
RU

2014.08.25

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.03.03 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
în cerere din clasele 16, 35, 36, 41.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Reguionalnaya
2014.05.28
obchtchestven- Împotriva Deciziei
naya
de respingere
organizatsiya
parţială
a cererii
sodeistviya
de înregistrare
sotsialnoi
adaptatsii grajdan,
a mărcii
RU

2014.08.25

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2014.03.05.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

IR 1080654
2010.10.06

4

Servisair UK
Limited, GB
Marcă internaţională
Mtieli
IR 1146445
2012.10.30
JSC "LOMISI", GE

5

Marcă internaţională

IR 1146760
2012.06.19

6

IPEK KAGIT
SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI, TR
Marcă internaţională

IR 1140500
2012.07.12

7

Reguionalnaya
obchtchestvennaya
organizatsiya
sodeistviya
sotsialnoi adaptatsii
grajdan, RU
Marcă internaţională
ROOSSA
IR 1140304
2012.07.12
Reguionalnaya
obchtchestvennaya
organizatsiya
sodeistviya
sotsialnoi adaptatsii
grajdan, RU
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1
8

2
Marcă internaţională
POOCCA
IR 1140305
2012.07.12

9

Reguionalnaya
obchtchestvennaya
organizatsiya
sodeistviya
sotsialnoi adaptatsii
grajdan, RU
Marcă internaţională

3
4
Reguionalnaya
2014.05.28
obchtchestvenÎmpotriva Deciziei
de respingere
naya
parţială
organizatsiya
a cererii
sodeistviya
de înregistrare
sotsialnoi
adaptatsii grajdan,
a mărcii
RU

5
2014.08.25

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.03.03 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
în cerere din clasele 16, 35, 36, 41.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Reguionalnaya
2014.05.28
obchtchestvenÎmpotriva Deciziei
naya
de respingere
organizatsiya
parţială
sodeistviya
a cererii
sotsialnoi
de înregistrare
adaptatsii grajdan,
a mărcii
RU

2014.08.25

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.02.21 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
în cerere din clasele 16, 35, 36, 41.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Spirits
2013.10.07
International B.V., Împotriva Deciziei
LU
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.08.26

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.08.07.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Juridic pentru continuarea procedurilor.

Spirits
2013.10.07
International B.V., Împotriva Deciziei
LU
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.08.26

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.08.07 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru produsele revendicate din clasa 33,
toate produsele fabricate conform tradiţiilor şi
reţetelor ruseşti, provenite din Federaţia Rusă.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementelor verbale "MOSKOVSKAYA",
"Moskovskaya" cu excepţia executării grafice
deosebite.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Juridic pentru continuarea procedurilor.

IR 1138020
2012.07.12

10

Reguionalnaya
obchtchestvennaya
organizatsiya
sodeistviya
sotsialnoi adaptatsii
grajdan, RU
Marcă naţională
MOSKOVSKAYA
027694
2010.08.25

11

Spirits International
B.V., LU
Marcă naţională

027695
2010.08.25
Spirits International
B.V., LU
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1
12

2
Marcă naţională

3
FARM MEAT
PROCESSING
S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD

4
2014.02.27
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
2014.08.26

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.02.19 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru următoarele produse din clasa 29:
carne, păsări şi vânat; concentrate de carne.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementelor verbale "PRODUSE DIN CARNE"
cu excepţia executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

BIOFARM S.A.,
RO

2014.07.18
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.08.26

TMD Friction
Services GmbH,
DE

2014.05.22
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.08.26

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.05.08 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.03.14 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasele 01, 04, 12.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Aguaded Santos
Juan Jose, ES

2014.07.07
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială
a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.08.26

031730
2012.09.06
FARM MEAT
PROCESSING
S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
13

Marcă internaţională
HEPATOPROTECT
IR 1158457
2013.03.07
BIOFARM S.A., RO

14

Marcă internaţională
DON
IR 1147068
2012.11.15
TMD Friction
Services GmbH, DE

15

Marcă internaţională

IR 1163952
2013.02.19
Aguaded Santos
Juan Jose, ES

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.05.08 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate
în cerere din clasele 25, 35.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele
titularului Floreni S.A.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/563/2014 din
08.08.2014, privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului FLORENI S.A.,
IDNO 1002601002055:
- se aplică sechestru asupra mărcii cu nr. 22250 din 04.02.2011 şi asupra modelului industrial
conform certificatului nr. 1473 din 12.10.2012, înregistrate pe numele titularului FLORENI S.A.,
MD-6521, Floreni, Anenii Noi, Republica Moldova, IDNO 1002601002055;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al OPI înregistrate pe numele titularului FLORENI S.A., MD-6521, Floreni, Anenii Noi, Republica
Moldova, IDNO 1002601002055, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele
titularului „Lion-Gri” S.R.L.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Viorica Onoi nr. 007/792/2014 din
15.08.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorilor „Lion-Gri” S.R.L.,
c/f 1002600031009:
- se aplică sechestrul asupra mărcilor nr. R 9659, nr. 12053, nr. 12372, nr. 12631, nr. 13709,
nr. 13710, nr. 13844, nr. 13994, nr. 13995, nr. 13996, nr. 16026 înregistrate pe numele titularului
„Lion-Gri” S.R.L., Str. Munceşti nr. 801, MD-2029, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al OPI înregistrate pe numele titularului „Lion-Gri” S.R.L., Str. Munceşti nr. 801, MD-2029, Chişinău,
Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele titularului
„UNIMARKET DISCOUNT” S.R.L., întreprindere mixtă
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/597/2014 din
02.09.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului „UNIMARKET DISCOUNT”
S.R.L., întreprindere mixtă, IDNO 1010600022460:
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 24199 din 14.08.2012, nr. 25322 din 01.10.2012
înregistrate pe numele titularului „UNIMARKET DISCOUNT” S.R.L., întreprindere mixtă, Str. Mihai
Eminescu nr. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul
juridic al OPI înregistrate pe numele titularului „UNIMARKET DISCOUNT” S.R.L., întreprindere mixtă
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor
asupra acestora.

170

MD - BOPI 9/2014

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele titularului „MGM” S.R.L.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/592/2014 din
02.09.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului „MGM” S.R.L., IDNO
1002600004133:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 11561 din 21.11.2003 înregistrate pe numele titularului
„MGM” S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău, Republica
Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul
juridic al mărcii nr. R 11561 din 21.11.2003 înregistrate pe numele titularului „MGM” S.R.L., firmă de
producţie şi comerţ, Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv
transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele titularului CLP GRUP S.R.L.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/594/2014 din
02.09.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului CLP GRUP S.R.L., IDNO
1002600031098:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 16162 din 29.11.2006 înregistrată pe numele titularului
CLP GRUP S.R.L., Str. Cireşilor nr. 41, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. 16162 înregistrată pe numele titularului CLP GRUP S.R.L., Str. Cireşilor nr. 41, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău
din 26.05.2014 privind decăderea din drepturi
a titularului mărcii FLASH nr. R 4385
Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 26.05.2014, în pricina civilă la cererea de chemare în
judecată depusă de Guţu Serghei împotriva S.A. „Tresmontes Lucchetti”, Chile, intervenient accesoriu
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în temeiul art. 14 (1) a), art. 20 (1) a) al Legii
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:
- este decăzut din drepturile asupra mărcii FLASH nr. R 4385 din 04.08.1995 pentru totalitatea
produselor din clasa 32, titularul Tresmontes Lucchetti S.A., Los Conquistadores 2345, Providencia,
Santiago, Chile, începând cu data de 26.05.2014.
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Cu privire la ridicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele
titularului „Lion-Gri” S.R.L.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Viorica Onoi nr. 007/792/2014 din
09.09.2014 prin care au fost anulate măsurile de asigurare a documentului executoriu dispuse prin
Încheierea executorului judecătoresc nr. 007/792/2014 din 15.08.2014, în privinţa debitorului „Lion-Gri”
S.R.L., c/f 1002600031009:
- se ridică sechestrul aplicat prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 143 din 02.09.2014
asupra mărcilor nr. R 9659, nr. 12053, nr. 12372, nr. 12631, nr. 13709, nr. 13710, nr. 13844,
nr. 13994, nr. 13995, nr. 13996, nr. 16026, înregistrate pe numele titularului „Lion-Gri” S.R.L.,
Str. Munceşti nr. 801, MD-2029, Chişinău, Republica Moldova;
- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al mărcilor sus-menţionate, inclusiv
transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la menţinerea sechestrului
asupra mărcilor nr. 12025, nr. 12272, nr. 12515,
nr. 13080, nr. 13081, nr. 14153, nr. 14409,
titular ”V.S.-Export” S.R.L.
Întru executarea Hotărârii Inspectoratului Fiscal de Stat, D.A.F. Botanica mun. Chişinău din
01.09.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor V.S.-EXPORT S.R.L., c/f 1002600009840:
- se menţine sechestrul asupra mărcilor nr. 12025 din 12.02.2004, nr. 12272 din 21.07.2004,
nr. 12515 din 07.09.2004, nr. 13080 din 07.09.2004, nr. 13081 din 07.09.2004, nr. 14153 din
22.03.2005, nr. 14409 din 19.08.2005, înregistrate pe numele titularului V.S.-EXPORT S.R.L.,
str. Pandurilor nr. 23, ap. 49, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova, c/f 1002600009840, aplicat în
baza Încheierii Oficiului de Executare Botanica nr. 14-325/10 din 13.04.2010 de asigurare a executării
documentului executoriu nr. 2e-4068/10 din 10.03.2010 conform Ordinului Directorului General AGEPI
nr. 76 din 12.05.2010.
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IX
Monitor

Î

n prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al
AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

I

n this Section are published acts issued by the President, Parliament and Government of the Republic
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General
of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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Extras din

L e g e a*
pentru modiﬁcarea şi completarea unor acte legislative
nr. 173 din 25.07.2014
Prezenta lege** organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin
angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
Art.VII. – Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale
(Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2007, nr.136-140, art.577), cu modiﬁcările şi completările
ulterioare, se modiﬁcă după cum urmează:
1. La articolul 5 alineatul (2) litera e), cuvintele “de gaj” se exclud.
2. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
“(3) Gajul desenului sau modelului industrial se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare
conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi asupra desenului sau modelului industrial se
înregistrează în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi în Registrul de
desene şi modele industriale înregistrate şi devin opozabile faţă de terţi din momentul înregistrării.”
Art.IX. – Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oﬁcial al
Republicii Moldova, 2008, nr.99-101, art.362), cu modiﬁcările şi completările ulterioare, se modiﬁcă după
cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (2) litera f), cuvintele “de gaj” se exclud.
2. La articolul 25, alineatul (3) se modiﬁcă şi va avea următorul cuprins:
“(3) Gajul mărcilor se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor
Legii cu privire la gaj. Alte drepturi asupra mărcilor se înregistrează în Registrul naţional al cererilor de
înregistrare a mărcilor sau Registrul naţional al mărcilor şi devin opozabile faţă de terţi din momentul
înregistrării, iar datele despre aceste drepturi se publică în BOPI.”
Art.X. – La articolul 28 din Legea nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de
plante (Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101, art.364), cu modiﬁcările şi completările
ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
“(2) Gajul brevetelor se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor
Legii cu privire la gaj. Alte drepturi reale asupra brevetelor se înregistrează în Registrul naţional de
brevete la cererea uneia dintre părţi şi devin opozabile faţă de terţi din momentul înregistrării, iar datele
despre aceste drepturi se publică în BOPI.”
Art.XI. – La articolul 27 din Legea nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul
Oﬁcial al Republicii Moldova, 2008, nr.117-119, art.455), alineatul (2) va avea următorul cuprins:
“(2) Gajul brevetelor se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor
Legii cu privire la gaj. Alte drepturi asupra brevetelor se înregistrează în Registrul naţional de brevete de
invenţie la cererea uneia dintre părţi şi devin opozabile faţă de terţi din momentul înregistrării, iar datele
despre aceste drepturi se publică în BOPI.”

-------------------------------------------------------------------* Publicată în Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova nr.231-237/531 din 08.08.2014.
** La data de 25 iulie 2014 a fost aprobată Legea nr. 173 pentru modiﬁcarea şi completarea unor acte legislative, conform căreia gajul asupra
obiectelor de proprietate industrială se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare, ţinut de Ministerul Justiţiei.
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In conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor de proprietate
intelectuală, adoptat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 783 din 30.06.2003 cu privire
la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, Comisia de reatestare a evaluatorilor obiectelor de
proprietate intelectuală, instituită la AGEPI prin ordinul Directorului General nr. 97 din 04.06.2014, a
efectuat la 04.07.2014 reatestarea evaluatorilor, în legătura cu expirarea termenului de valabilitatea a
certiﬁcatelor de caliﬁcare.

Lista evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală
reatestaţi la 04.07.2014
(în ordinea alfabetică a numelor)
Se publică următoarele date: numărul curent, numele şi prenumele evaluatorului, numărul şi data
eliberării certiﬁcatului de caliﬁcare, numărul şi data procesului-verbal al şedinţei Comisiei de reatestare,
data expirării termenului de valabilitate a certiﬁcatului de caliﬁcare, numărul de telefon
Nr.
crt.

Numele şi
prenumele evaluatorului

Nr. şi data
eliberării
certiﬁcatului de
caliﬁcare

Nr. şi data
procesuluiverbal al şedinţei
Comisiei
de reatestare

Data expirării
termenului
de valabilitate
a certiﬁcatului
de caliﬁcare

Nr.
telefon

1

Cravcenco Raisa

001 – RE
2014.07.04

nr. 2
2014.07.04

2019.07.04

022-28-47-53;
068113853

2

Palcov Victor

006 – RE
2014.07.04

nr. 2
2014.07.04

2019.07.04

022-89-03-77;
079516367

3

Vitanov Alexandru

003 – RE
2014.07.04

nr. 2
2014.07.04

2019.07.04

022-24-36-05;
069109148;
078109148
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Formularul-tip
al cererii de deschidere a fazei naţionale conform procedurii
Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)
În scopul perfecţionării procedurii de depunere a cererilor internaţionale PCT în Republica
Moldova, prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 144 din 2 septembrie 2014, a fost modiﬁcat şi
aprobat următorul formular-tip:
Nr.
crt.
1

Denumirea formularului-tip
Cerere de deschidere a fazei naţionale conform procedurii
Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)

Codul formularului-tip
F-01-BI-003-E-02-0211

Noul formular-tip poate ﬁ obţinut direct la AGEPI. De asemenea, formularul-tip al cererii de
deschidere a fazei naţionale conform procedurii Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)
poate ﬁ accesat la adresa: http://agepi.gov.md/pdf/forms/forms-ipo/F-01-BI-003-E-02-0211.pdf
Prin acelaşi Ordin nr. 144 se abrogă vechiul formular-tip al cererii de deschidere a fazei naţionale
conform PCT, aprobat prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 190 din 14.12.2011.
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Simpliﬁcarea procedurii de înregistrare a mărcilor
şi a altor obiecte de proprietate intelectuală

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală s-a aliniat
politicii Guvernului Republicii Moldova privind simpliﬁcarea
accesului cetăţenilor la serviciile prestate de către autorităţile
publice şi a lansat serviciul web “Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de
proprietate intelectuală”. Scopul platformei este de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului
de afaceri din ţară şi din străinătate, în procesul de înregistrare a mărcilor, invenţiilor, desenelor
industriale, operelor, fonogramelor şi altor obiecte de proprietate intelectuală.
Avantajele serviciului constau în depunerea cererilor de înregistrare la orice oră şi în orice zi
a săptămânii. Sistemul permite comunicarea la distanţă, fără ca solicitantul sa se deplaseze la sediul
AGEPI. Utilizatorul dispune de acces securizat şi de garanţia conﬁdenţialităţii datelor. În plus, serviciul
de depunere on-line a cererilor permite administrarea eﬁcientă a timpului şi reducerea cheltuielilor
personale.
Solicitanţilor, utilizatori ai sistemului informaţional, li se oferă posibilitatea alegerii modului de
semnare a cererilor de înregistrare şi a documentelor aferente, şi anume prin semnătura e-AGEPI,
semnătura digitală, semnătura mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign.
Utilizatorii serviciului beneﬁciază şi de un sistem modern de plată a serviciilor AGEPI, inclusiv
prin card bancar, din avans, în numerar sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MPay. Important
este faptul că solicitantului nu i se reţine niciun comision suplimentar, în legătură cu utilizarea sistemului
de depunere on-line.
Serviciul poate ﬁ accesat prin următoarele modalităţi: www.e-agepi.md şi prin www.servicii.
gov.md
În vederea informării solicitanţilor, au fost elaborate ghidul de utilizare a serviciului, care oferă
instrucţiuni practice pentru comoditatea operării în cadrul sistemului, ghidul de depunere on-line a
cererilor OPI, ghidul de achitare on-line a tarifelor şi ghidul mandatarului autorizat.
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Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Industrială pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este
nelimitată şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Preţurile de abonare:
Ü

BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü

BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.
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fax: (022) 44-01-19
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http://agepi.gov.md/
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