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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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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
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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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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
NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретения
NF9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată revalidate
List of revalidated short-term patents for invention
Перечень восстановленных краткосрочных патентов на изобретения
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a fost prelungit
List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых был продлен
ND4K Lista certiﬁcatelor de înregistrare a modelelor de utilitate reînnoite
List of renewed utility models registration certiﬁcates
Перечень продленных свидетельств о регистрации полезных моделей
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек
MK4K Lista certiﬁcatelor de înregistrare a modelelor de utilitate a căror durată de valabilitate a expirat
List of utility model registration certiﬁcates the term of validity of which has expired
Перечень свидетельств о регистрации полезных моделей, срок действия которых истек

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

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
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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(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)

(57)

INVENTIONS
Устройство для коррекции вросших ногтей
пальцев ног содержит основание (201), на
котором смонтированы средства (211, 212)
для фиксации большого пальца ноги по
отношению к основанию (201), средства
(221) прижимания среднего участка ногтя к
основанию (201), скользящие и поворотные средства (231, 232) для проведения
обработки на боковой кромке ногтя и
скользящие и поворотные средства (241,
242) для проведения обработки на переднем участке ногтя.

a 2014 0043 (13) A2
Int. Cl.: A61F 5/11 (2006.01)
2012.10.13
P.396644; P.397548; P.398459
2011.10.14; 2011.12.23; 2012.03.15
PL; PL; PL
2014.04.18
PCT/EP2012/070354, 2012.10.13
WO 2013/053933 A1, 2013.04.18
ARKADA LICENCE SP. ZO.O., PL
ARKADA Adrian, PL
GLAZUNOV Nicolae
Dispozitiv şi metodă de corecţie cosmetică
a unghiilor încarnate ale degetelor de la
picioare
Invenţia se referă la dispozitive şi metode de
corecţie a unghiilor încarnate ale degetelor de
la picioare.
Dispozitivul pentru corecţia unghiilor încarnate
ale degetelor de la picioare conţine o bază
(201), pe care sunt montate mijloace (211,
212) pentru fixarea degetului mare al piciorului în raport cu baza (201), mijloace (221) de
presare a porţiunii de mijloc a unghiei la bază
(201), mijloace glisante şi pivotante (231, 232)
pentru efectuarea prelucrării la marginea laterală a unghiei şi mijloace glisante şi pivotante
(241, 242) pentru efectuarea prelucrării pe
porţiunea frontală a unghiei.

П. формулы: 17
Фиг.: 11

Revendicări: 17
Figuri: 11

(54)
(57)

*
* *
Device and method for cosmetic correction
of ingrowing foot nails
The invention relates to devices and methods
for correction of ingrowing foot nails.
The device for correcting ingrowing foot nails
comprises a base (201), on which there are
mounted means (211, 212) for immobilizing
the toe with respect to the base (201), means
(221) pressing the middle portion of the nail
towards the base (201), slidable and pivotable
means (231, 232) for manipulating at the lateral edge of the nail and slidable and pivotable
means (241, 242) for manipulating at the front
portion of the nail.
Claims: 17
Fig.: 11
*
*

(54)
(57)
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*
Устройство и метод косметической
коррекции вросших ногтей пальцев ног
Изобретение относится к устройствам и
способам коррекции вросших ногтей пальцев ног.

(21)
(51)

(22)
(71)

(72)
(54)
(57)

a 2013 0024 (13) A2
Int. Cl.: C01G 51/04 (2006.01)
C01F 11/02 (2006.01)
C04B 35/32 (2006.01)
C04B 35/01 (2006.01)
2013.04.30
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE
FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
LAZĂRESCU Ana, MD; VOLODINA Galina, MD;
TURTĂ Constantin, MD
Procedeu de obţinere a cobaltatului de
stronţiu SrCoO2.52
Invenţia se referă la un procedeu de obţinere
a cobaltatului de stronţiu SrCoO2.52 şi poate fi
aplicată în electroceramică şi radioelectronică.
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea
termică a unui precursor molecular care conţine cobalt şi stronţiu, totodată în calitate de
precursor se utilizează compusul coordinativ
din clasa 2,3-piridindicarboxilaţilor heterometalici, şi anume catena-(µ-piridin-2,3-dicarbo’
xilat-N,O,O )(µ3-piridin-2,3-dicarboxilat’
’’
’’’
N,O,O ,O ,O )-penta-aqua cobalt(II)-stronţiu
trihidrat
cu
formula
[SrCo(2,3-

INVENŢII
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Технический результат состоит в сокращении времени термической обработки и
температуры обработки предшественника
для получения поликристаллической керамики.

pdc)2(H2O)5]⋅3H2O,
unde
2,3-pdc
este
dianionul
acidului
2,3-piridindicarboxilic
C5H3N(COO )2.
Rezultatul tehnic constă în reducerea timpului
de tratare termică şi a temperaturii de tratare
a precursorului pentru obţinerea ceramicii policristaline.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for producing strontium cobaltate
SrCoO2.52
The invention relates to a process for producing strontium cobaltate SrCoO2.52 and may be
applied in electroceramics and radio electronics.
The process, according to the invention, comprises thermal treatment of a molecular precursor containing cobalt and strontium,
wherein as precursor is used the coordinative
compound from the class of heterometallic
2.3-pyridinedicarboxylates, namely catena-(µ’
pyridine-2.3-dicarboxylate-N,O,O )(µ3-pyridi’
’’
’’’
ne-2.3-dicarboxylate-N,O,O ,O ,O )-pentaaqua cobalt(II)-strontium trihydrate of formula
[SrCo (2.3-pdc)2(H2O)5]⋅3H2O, where 2.3-pdc
is the dianion of 2.3-pyridinedicarboxylic acid
C5H3N(COO )2.
The technical result consists in reducing the
time of thermal treatment and the precursor
treatment temperature for producing polycrystalline ceramics.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ получения кобальтата стронция
SrCoO2.52
Изобретение относится к способу получения кобальтата стронция SrCoO2.52 и может
быть применено в электрокерамике и радиоэлектронике.
Способ, согласно изобретению, включает
термическую обработку молекулярного
предшественника содержащего кобальт и
стронций, при этом в качестве предшественника используют координационное соединение из класса гетерометаллических
2,3-пиридиндикарбоксилатов, а именно катена-(µ-пиридин-2,3-дикарбоксилат’
N,O,O )(µ3-пиридин-2,3-дикарбоксилат’
’’
’’’
N,O,O ,O ,O )-пента-аква кобальт(II)-стронций
тригидрат,
формулы
[SrCo(2,3pdc)2(H2O)5] ⋅3H2O, где 2,3-pdc － дианион
2,3-пиридиндикарбоксильной
кислоты
C5H3N(COO )2.

(21)
(51)

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

(74)
(54)
(57)

a 2014 0054 (13) A2
Int. Cl.: C07D 405/10 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
A61K 31/4025 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 19/10 (2006.01)
2012.12.17
61/576890
2011.12.16
US
2014.05.30
PCT/US2012/070168, 2012.12.17
WO 2013/090921 A1, 2013.06.20
OLEMA PHARMACEUTICALS, INC., US
KUSHNER Peter J., US; MYLES David C.,
US; HARMON Cyrus L., US; GALLAGHER
Leslie, Carol Hodges, US
GLAZUNOV Nicolae
Compuşi noi de benzopiran, compoziţii şi
utilizări ale acestora
Sunt propuşi compuşi de benzopiran cu activitate antiestrogenică puternică şi în mod esenţial fără activitate estrogenică, care reprezintă
3-(4-hidroxifenil)-4-metil-2-(4-{2-[(3R)-3-metilpirolidin-1-il]etoxi}fenil)-2H-cromen-7-ol
(OP-1038):

şi enantiomerul (2S)-3-(4-hidroxifenil)-4-metil2-(4-{2-[(3R)-3-metilpirolidin-1-il]etoxi}fenil)2H-cromen-7-ol (OP-1074):

.
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OP-1074 reprezintă un antiestrogen pur în
urma testării în calitate de agonist şi un
antiestrogen complet, la testare în calitate de
antagonist. Aceşti compuşi sunt utili pentru
tratamentul sau prevenirea diferitor stări care
se modulează prin receptorul pentru estrogeni
la mamifere, inclusiv la om.

that are modulated through the estrogen receptor in mammals including humans.
Claims: 50
Fig.: 26

(54)
Revendicări: 50
Figuri: 26

(57)
*

(54)
(57)

* *
Novel benzopyran compounds, compositions and uses thereof
Benzopyran compounds with strong antiestrogenic activity and essentially no estrogenic activity are provided, which are 3-(4hydroxyphenyl)-4-methyl-2-(4-{2-[(3R)-3methylpyrrolidin-1-yl]ethoxy}phenyl)-2Hchromen-7-ol (OP-1038):

*
* *
Новые соединения бензопирана, композиции и их применения
Предложены бензопирановые соединения
с сильной анти-эстрогенной активностью и
по существу без эстрогенной активности,
которые представляют собой 3-(4-гидроксифенил)-4-метил-2-(4-{2-[(3R)-3-метилпирролидин-1-ил]этокси}-фенил)-2H-хромен-7-ол (OP-1038):

и энантиомер (2S)-3-(4-гидроксифенил)-4метил-2-(4-{2-[(3R)-3-метилпирролидин-1ил]этокси}фенил)-2H-хромен-7-ол (OP-1074):

and the enantiomer (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)4-methyl-2-(4-{2-[(3R)-3-methylpyrrolidin-1yl]ethoxy}phenyl)-2H-chromen-7-ol (OP-1074):

OP-1074 is a pure anti-estrogen when tested
in the agonist mode and a complete antiestrogen when tested in the antagonist mode.
These compounds are useful for the treatment or prevention of a variety of conditions

OP-1074 является чистым анти-эстрогеном
при тестировании в качестве агониста и
полным анти-эстрогеном при тестировании
в качестве антагониста. Эти соединения
полезны для лечения или предупреждения
различных состояний, которые модулируются через рецептор эстрогенов, у млекопитающих, включая людей.
П. формулы: 50
Фиг.: 26
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(21)
(51)

a 2013 0022 (13) A2
Int. Cl.: E21B 7/02 (2006.01)
E21B 7/04 (2006.01)
(22) 2013.04.29
(71)(72) CROITORU Anatolie, MD
(54) Utilaj de foraj pe bază de maşini de foraj
inteligente de expediţie pentru adâncimi
extrem de mari
(57) Invenţia se referă la forarea sondelor, şi anume la utilajul de foraj, utilizat pentru forarea
sondelor extrem de adânci.
Utilajul de foraj pe bază de maşini de foraj inteligente de expediţie pentru adâncimi extrem
de mari conţine un cadru (3), pe care sunt
montate şine de ghidaj (2), roţi dinţate (1, 53)
şi un lanţ, pe care sunt montate maşinile de
foraj (4), un utilaj suplimentar (8) pentru pregătirea maşinilor de foraj (4), care acumulează energia mecanică în sursele maşinilor de
foraj (4). Lanţul este dotat cu roţi dinţate (12),
cilindri hidraulici (13) cu suporturi şi o pompă
de ulei cu ţevi (20) şi dispozitive de reglare
electronice pentru deplasarea maşinilor de foraj (4) în sondă.

(54)

(57)

П. формулы: 7
Фиг.: 6

Revendicări: 7
Figuri: 6

(54)

(57)

Буровое оборудование на основе
экспедиционных интеллектуальных бурильных машин для предельно больших глубин
Изобретение относится к бурению скважин,
а именно к буровому оборудованию, использованному для бурения предельно
глубоких скважин.
Буровое оборудование на основе экспедиционных интеллектуальных бурильных
машин для предельно больших глубин содержит раму (3), на которой смонтированы
направляющие шины (2), зубчатые колеса
(1, 53) и цепь, на которой смонтированы
бурильные машины (4), дополнительное
оборудование (8) для подготовки бурильных машин (4), которое накапливает механическую энергию в источниках бурильных
машин (4). Цепь снабжена зубчатыми колесами (12), гидравлическими цилиндрами
(13) с опорами и масляным насосом с трубами (20) и электронными регулирующими
устройствами для движения бурильных
машин (4) в скважине.

*
* *
Drilling equipment based on field intelligent drilling machines for extremely large
depths
The invention relates to well-drilling, namely to
the drilling equipment used for drilling of extremely deep wells.
The drilling equipment based on field intelligent drilling machines for extremely large
depths comprises a frame (3), on which are
mounted guide rails (2), gear wheels (1, 53)
and a chain, on which are mounted drilling
machines (4), an additional equipment (8) for
the preparation of the drilling machines (4),
accumulating the mechanical energy in the
sources of the drilling machines (4). The chain
is provided with gear wheels (12), hydraulic
cylinders (13) with supports and an oil pump
with pipes (20) and electronic control devices
for moving the drilling machines (4) in the well.
(21)
(51)

Claims: 7
Fig.: 6
*
*

*

a 2013 0031 (13) A2
Int. Cl.: F04D 13/10 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)
F04C 2/107 (2006.01)
(22) 2013.05.21
(71)(72) SCIGOREV Iuri, MD
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(54)
(57)

Pompă vierme cu electromotor integrat şi
sistem de răcire autonom
Invenţia se referă la construcţia de maşini şi
electrotehnică şi poate fi utilizată la pomparea
mediilor friabile şi lichide cu diverse impurităţi
solide.
Pompa este amplasată într-o carcasă metalică (1), închisă în partea de jos cu o bază (8)
cu ferestre de trecere deschise şi o intrare (2)
de admisie laterală inferioară. Pe partea de
sus a carcasei (1) este instalat un racord (3)
de evacuare. Motorul electric de acţionare cu
un corp-rotor (17) exterior cu magneţi permanenţi (18) este amplasat în interiorul carcasei
(1) pompei cu o trecere inelară, în care este
amplasat un şnec (7), instalat pe suprafaţa
exterioară a corpului-rotorului (17). Magneţii
permanenţi (18) sunt fixaţi pe suprafaţa cilindrică interioară a corpului-rotorului (17). Statorul motorului electric cu înfăşurările (19) este
amplasat pe o porţiune cavă (22) a arborelui
motorului electric, care comunică cu un rezervor (5). Prin peretele racordului (3), în interiorul pieselor fixe trece un cablu electric (25),
care alimentează înfăşurarea (19) statorului.
Porţiunea cavă (22) a arborelui este cuplată
rigid cu partea integră de jos (21) a arborelui,
care trece printr-un lagăr radial-axial (15) cu
sistem de ungere autonom.
Revendicări:5
Figuri: 3

(54)
(57)
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*
* *
Screw pump with built-in electric motor
and autonomous cooling system
The invention relates to mechanical engineering industry and electrical engineering and
can be used for pumping friable and liquid
media with different solid impurities.
The pump is placed in a metal case (1),
closed in the lower part with a base (8) with
open passage windows and a lower lateral intake port (2). On the upper part of the case (1)
is installed a discharge socket (3). The drive
electric motor with an external rotor-body (17)
with permanent magnets (18) is placed inside
the case (1) of the pump with an annular passageway, wherein is placed a screw (7), installed on the outer surface of the rotor-body
(17). The permanent magnets (18) are fixed
on the inner cylindrical surface of the rotorbody (17). The stator of the electric motor with

INVENTIONS
the windings (19) is placed on a hollow portion (22) of the electric motor shaft, which
communicates with a reservoir (5). Through
the wall of the socket (3), inside the fixed
parts passes an electric cable (25), which
supplies the winding (19) of the stator. The
hollow portion (22) of the shaft is rigidly coupled with the lower solid part (21) of the shaft,
passing through a radial-support bearing (15)
with autonomous lubrication system.
Claims: 5
Fig.: 3

(54)

(57)

*
* *
Шнековый насос со встроенным электродвигателем и автономной системой
охлаждения
Изобретение относится к машиностроению
и электротехнике и может быть использовано для перекачки сыпучих и жидких сред
с различными твердыми примесями.
Насос размещен в металлическом кожухе
(1), закрытом снизу основанием (8) с открытыми проходными окнами и нижним заборным боковым входом (2). Сверху на кожух (1) установлен выходной раструб (3).
Приводной электродвигатель с внешним
корпусом-ротором (17) с постоянными магнитами (18) размещен внутри кожуха (1)
насоса с кольцевым проходом, в котором
расположен шнек (7), закрепленный на
внешней поверхности корпуса-ротора (17).
Постоянные магниты (18) прикреплены к
внутренней цилиндрической поверхности
корпуса-ротора (17). Статор электродвигателя с обмотками (19) расположен на полой части(22) вала электродвигателя, который сообщается с резервуаром (5). Через стенку раструба (3), внутри неподвижных деталей проходит электрический кабель (25), который подает питание на обмотку 19 статора. Полая часть(22) вала
жестко состыкована с нижней сплошной
частью (21) вала, проходящей через радиально-опорный подшипник 15 с автономной системой смазки.
П. формулы: 5
Фиг.: 3
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din apa utilizată pentru producerea zăpezii este supusă acţiunii unui câmp de polarizare
şi/sau ionizare cu acţiunea simultană a unui
câmp electromagnetic alternativ, astfel încât
să se obţină o legătură slabă a moleculelor de
apă în structura moleculară a apei, iar ca rezultat o îmbunătăţire a absorbţiei şi a transferului de căldură.
Revendicări: 13
Figuri: 7

(54)
(57)

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

a 2014 0031 (13) A2
Int. Cl.: F25C 3/04 (2006.01)
2012.10.01
PP 99-2011
2011.10.01
SK
2014.03.31
PCT/EP2012/004110, 2012.10.01
WO 2013/045116 A2, 2013.04.04
OKEANOS CORPORATION, SC
GREGA Samuel, SK; MURCINKOVA Zuzana,
SK; NEUROHR Gregova Linda, SK
GLAZUNOV Nicolae
Procedeu pentru producerea zăpezii, şi
dispozitiv pentru realizarea procedeului
Invenţia se referă la un procedeu pentru producerea zăpezii din apă şi la un dispozitiv de
producere a zăpezii. Procedeul se realizează
cu ajutorul unui dispozitiv hidraulic de presiune joasă (2), care conţine un dispozitiv de
pompare (2.1), la care este conectat un sistem de purificare (2.2), şi un dispozitiv de distribuţie (2.4), care conţine cel puţin o pompă
de înaltă presiune, la care este conectat un
dispozitiv de înaltă presiune (3) cu un pistol
de zăpadă (3.3) şi/sau un alt dispozitiv de
producere a zăpezii. Pentru modificarea legăturii moleculelor de apă în structura moleculară a apei tratate şi îmbunătăţirea producerii
zăpezii, conform invenţiei, cel puţin o parte

*
* *
Method for generating snow from water,
and device for carrying out the method
The invention relates to a method for generating snow from water and a snow generating
device, using a low-pressure hydraulic device
(2) having a pump unit (2.1), to which a purification system (2.2) is connected, and a distribution device (2.4) having at least one highpressure pump, to which a high-pressure unit
(30 having a snow cannon (3.3) and/or a different snow-generating unit is connected. In
order for the bonding of the water molecules
in the molecular water structure of the process water to change and the generation of
snow to improve, according to the invention,
at least part of the water used is exposed to
an ionization field and/or a polarization field
while simultaneously being exposed to the effects of an alternating electromagnetic field so
that a weaker bonding of the water molecules
in the molecular water structure is achieved,
resulting in an improvement in the absorption
and transfer of heat.
Claims: 13
Fig.: 7

(54)
(57)

*
* *
Способ для производства снега, и
устройство для осуществления способа
Изобретение относится к способу для производства снега из воды, и к устройству для
производства снега. Способ осуществляется с помощью гидравлического устройства
низкого давления (2), которое содержит
устройство для перекачки (2.1), к которому
подключена система очистки (2.2), и устройство распределения (2.4), которое содержит не менее одного насоса высокого
давления, к которому подключено устройство высокого давления (3) с пистолетом
для снега (3.3) и/или другое устройство
для производства снега. Для изменения
связи молекул воды в молекулярной струк-
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туре обработанной воды и улучшения создания снега, согласно изобретению, по
меньшей мере одна часть используемой
для производства снега воды подвержена
воздействию поляризационного и/или ионизационного поля с одновременным действием альтернативного электромагнитного поля, таким образом, чтобы достичь
слабого соединения молекул воды в молекулярной структуре воды, а в результате
улучшения поглощения и теплопередачи.
П. формулы: 13
Фиг.: 7
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

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

A

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

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном
аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
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4307 (13) B1
Int. Cl.: A61B 10/04 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
B82B 1/00 (2006.01)
(21) a 2013 0090
(22) 2013.11.28
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE
TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA,
MD
(72) HOTINEANU Vladimir, MD; SCORPAN Anatol,
MD; CAZAC Anatol, MD; TIGHINEANU Ion,
MD; POPA Veaceslav, MD; BRANIŞTE
Fiodor, MD
(54) Metodă de stimulare a motilităţii tractului
gastro-intestinal
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgie şi poate fi utilizată pentru stimularea
motilităţii tractului gastro-intestinal în diverse
patologii.
Conform invenţiei, metoda revendicată
constă în aceea că se efectuează fibrogastroduodenoscopia, se determină regiunile
nefuncţionale ale stomacului, duodenului şi a
părţii proximale a intestinului subţire, apoi în
tunica mucoasă din regiunile nefuncţionale
se injectează o suspensie de nanoparticule
de nitrură de galiu cu diametrul de 50 nm şi
lungimea de 0,5…4 µm, cu concentraţia de
0,05 µg/l, după care cu ajutorul unui transductor piezoelectric unit cu un generator de
semnale electrice cu tensiunea de 50…200
V şi frecvenţa de 20 kHz…2 MHz, se acţionează pe suprafaţa anterioară a abdomennului în proiecţia regiunilor tractului gastrointestinal menţionate.

INVENTIONS

(11)

piezoelectric transducer coupled to an electric signal generator with the voltage of
50…200 V and the frequency of 20 kHz…2
MHz, is acted on the anterior surface of the
abdomen in the projection of said regions of
the gastrointestinal tract.

(51)

Revendicări: 1
*
(54)
(57)
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* *
Method for stimulating the motility of the
gastrointestinal tract
The invention relates to medicine, in particular for surgery and can be used for stimulating the motility of the gastrointestinal tract at
various diseases.
According to the invention, the claimed
method consists in that it is performed the
fibrogastroduodenoscopy, are defined the
non-functional regions of the stomach, duodenum and proximal part of the small intestine, then in the mucous tunic of the nonfunctional regions is injected a suspension of
gallium nitride nanoparticles of a diameter of
50 nm and a length 0.5…4 µm with a concentration of 0.05 µg/l, after which using a

Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод стимулирования моторики желудочно-кишечного тракта
Изобретение относится к медицине, в частности к хирургии и может быть использовано для стимулирования моторики желудочно-кишечного тракта при различных
заболеваниях.
Согласно изобретению, заявленный метод состоит в том, что выполняют фиброгастродуоденоскопию, определяют нефункциональные области желудка, двенадцатиперстной кишки и проксимальной
части тонкой кишки, затем в слизистую
оболочку нефункциональных областей
вводят суспензию наночастиц нитрида
галлия диаметром 50 нм и длиной 0,5…4
µм с концентрацией 0,05 µг/л, после чего
при помощи пьезоэлектрического преобразователя, соединенного с генератором
электрических сигналов с напряжением
50…200 В и частотой 20 кГц…2 МГц, воздействуют на переднюю поверхность живота в проекции упомянутых областей желудочно-кишечного тракта.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4308 (13) B1
Int. Cl.: C07C 233/18 (2006.01)
C30B 29/54 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61K 31/085 (2006.01)
A61K 31/205 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
(21) a 2012 0050
(22) 2012.06.07
(31) 11/01766; 201110245039.6
(32) 2011.06.09; 2011.08.25
(33) FR; CN
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR

INVENŢII
(72)
(74)
(54)

(57)
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and an organic acid which is in a solid state
at ambient temperature, having changed rate
of dissolution of the active principle. At the
same time, the acid is selected from the
group formed of para-hydroxybenzoic, citric,
oxalic, gallic, maleic, malonic, glutaric, glycolic or ketoglutaric acids.
The invention also relates to processes for
preparation of cocrystals, pharmaceutical
compositions containing them and uses of
prepared products in the treatment of disorders of the central nervous system.

LETELLIER Philippe, FR; LYNCH Michael,
GB; PEAN Jean-Manuel, FR
SIMANENKOVA Tatiana
Cocristale noi ale agomelatinei, procedeu
de obţinere a lor şi compoziţii farmaceutice care le conţin
Invenţia se referă la cocristale noi ale agomelatinei, constituite din agomelatină (N-[2(7-metoxi-1-naftil)etil]acetamidă) cu formula (I):
NHCOMe
MeO
(I),

Claims: 22

(54)
şi un acid organic solid la temperatura
ambiantă, având viteza de dizolvare a
principiului activ modificată. Totodată, acidul
este selectat din grupa formată din acizii
parahidroxibenzoic, citric, oxalic, galic, maleic, malonic, glutaric, glicolic şi cetoglutaric.
Invenţia se referă, de asemenea, la procedee de obţinere a cocristalelor, la compoziţii
farmaceutice care le conţin şi la aplicări a
produselor obţinute în tratamentul tulburărilor
sistemului nervos central.
Revendicări: 22

(54)

(57)

*
* *
New cocrystals of agomelatine, process
for their preparation and pharmaceutical
compositions containing them
The invention relates to new agomelatine
cocrystals, consisting of agomelatine (N-[2(7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide)
of
formula (I)

NHCOMe
MeO
(I),

(57)

*
* *
Новые сокристаллы агомелатина, способ их получения и фармацевтические
композиции, которые их содержат
Изобретение относится к новым сокристаллам агомелатина, состоящим из агомелатина (N-[2-(7-метокси-1-нафтил)этил]
ацетамида) формулы (I):

NHCOMe
MeO
(I),

и твердой при температуре окружающей
среды органической кислоты, имеющим
измененную скорость растворения активного начала. При этом, кислоту выбирают
из группы, состоящей из парагидроксибензойной, лимонной, щавелевой, галловой, малеиновой, малоновой, глутаровой,
гликолевой и кетоглутаровой кислот. Изобретение также относится к способу получения сокристаллов, к фармацевтическим
композициям, которые их содержат и к
применению полученных продуктов для
лечения расстройств центральной нервной системы.
П. формулы: 22
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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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-5

819 (13) Y
Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/08 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
C07H 17/04 (2006.01)
C07D 311/94 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) s 2014 0029
(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) MAŞCENCO Natalia, MD; LUPAŞCU Galina,
MD; GUREV Angela, MD; BARBA Alic, MD;
GORINCIOI Elena, MD; GAVZER Svetlana,
MD
(54) Procedeu de tratare a grâului de toamnă
contra Fusarium oxysporum
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la
un procedeu de tratare a grâului de toamnă
contra Fusarium oxysporum.
Procedeul, conform invenţiei, prevede înmuierea seminţelor de grâu înainte de semănat în decurs de 4 ore în soluţie apoasă
-5
-3
de 10 ...10 % de extract sumar de glicozide
iridoidice din plantele Linaria genistifolia L.
Mill, obţinut prin extragere cu metanol.

(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for treating winter wheat against
Fusarium oxysporum
The invention relates to agriculture, namely
to a process for treating winter wheat against
Fusarium oxysporum.
The process, according to the invention, provides soaking of wheat seeds before sowing
-5
-3
for 4 hours in 10 …10 % aqueous solution
of total extract of iridoid glycosides from
Linaria genistifolia L. Mill plants, obtained by
methanol extraction.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ обработки озимой пшеницы
против Fusarium oxysporum
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способу обработки озимой
пшеницы против Fusarium oxysporum.
Способ, согласно изобретению, предусматривает замачивание семян пшеницы
перед посевом в течение 4 часов в

-3

10 ...10 %-ном водном растворе суммарного экстракта иридоидных гликозидов из
растений Linaria genistifolia L. Mill, полученного путем экстракции метанолом.
П. формулы: 1

(11)
(51)

820 (13) Y
Int. Cl.: A01F 29/00 (2006.01)
A01F 29/02 (2006.01)
A01F 29/06 (2006.01)
B02C 18/06 (2006.01)
B02C 18/18 (2006.01)
B02C 18/22 (2006.01)
(21) s 2014 0045
(22) 2014.04.04
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
"MECAGRO", MD
(72) HĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian,
MD; GOLOMOZ Anatolie, MD
(54) Tocător pentru baloţi de paie cu umiditate
sporită
(57) Invenţia se referă la utilaje de prelucrare a
biomasei şi poate fi utilizată în zootehnie
pentru tocarea paielor folosite la producerea
nutreţurilor combinate.
Tocătorul pentru baloţi de paie cu umiditate
sporită conţine un cadru (1), pe care este
montat un tambur cu pereţi (23), care formează un tunel, şi un transportor de alimentare (3). În partea superioară a tamburului
este fixată o uşiţă (16), iar în partea inferioară a lui este executată o gură (21) de evacuare a masei tocate. În tambur este montat un
ax orizontal cu un rotor (4), format din discuri, sudate pe bucşe, fixate pe ax. Discurile
sunt unite între ele prin degete, pe care, radial faţă de rotor (4), sunt fixate prin bucşe
cuţite (10). Pe un capăt al axului este fixat un
ventilator, iar pe celălalt − o roată de acţionare. De pereţi (23) este fixată o sită (14), la
partea de jos a căreia este fixată o placă
zimţată (15). Între cuţite (10) sunt montate
bariere (20) în formă de semicerc, capetele
cărora sunt fixate de pereţi (23). În partea de
sus a uşiţei (16) este fixată o placă (17) cu
ferestruici (18), acoperite cu plăcuţe (19).
Revendicări: 3
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Shredder for straw bales of increased
humidity
The invention relates to the biomass processing equipment and can be used in
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zootechnics for shredding straw used in the
manufacture of combined feed.
The shredder for straw bales of increased
humidity comprises a frame (1), on which is
mounted a drum with walls (23) forming a
tunnel, and a feed conveyor (3). In the upper
part of the drum is fixed a door (16), and in
its lower part is made an opening (21) for
removal of shredded mass. In the drum is
mounted a horizontal axis with a rotor (4),
consisting of disks, welded on bushes, fixed
on the axis. The disks are interconnected by
pins, on which, radially to the rotor (4), are
fixed through bushes knives (10). On one
end of the axis is fixed a fan, and on the
other − a drive wheel. To the walls (23) is
fixed a sieve (14), to the lower part of which
is fixed a toothed plate (15). Between the
knives (10) are mounted barriers (20) in the
form of semicircle, the ends of which are attached to the walls (23). In the upper part of
the door (16) is fixed a plate (17) with windows (18), covered with plates (19).
Claims: 3
Fig.: 2
*
*

(54)
(57)
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*
Измельчитель тюков соломы повышенной влажности
Изобретение относится к оборудованию
для переработки биомассы и может быть
использовано в зоотехнии для
измельчения соломы, используемой в
производстве комбинированных кормов.
Измельчитель тюков соломы повышенной
влажности содержит раму (1), на которой
смонтирован барабан со стенками (23),
образующие туннель, и питающий транспортер (3). В верхней части барабана
закреплена дверца (16), а в его нижней
части выполнено отверстие (21) для вывода измельченной массы. В барабане
смонтирована горизонтальная ось с ротором (4), состоящим из дисков, приваренных на втулках, закрепленных на оси.
Диски соединены между собой пальцами,
на которых, радиально ротору (4), закреплены втулками ножи (10). На одном конце
оси закреплен вентилятор, а на другом −
приводное колесо. К стенкам (23) закреплено сито (14), к нижней части которой
прикреплена зубчатая планка (15). Между
ножами (10) смонтированы барьеры (20) в
виде полукруга, концы которых прикреплены к стенкам (23). В верхней части дверцы

INVENTIONS
(16) закреплена планка (17) с окошками
(18), закрытыми планками (19).
П. формулы: 3
Фиг.: 2

(11)
(51)

821 (13) Y
Int. Cl.: A23L 1/064 (2006.01)
A23L 1/05 (2006.01)
A23L 1/052 (2006.01)
A23L 1/0522 (2006.01)
A23L 1/09 (2006.01)
(21) s 2013 0160
(22) 2013.09.26
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) CROPOTOVA Janna, MD; POPEL Svetlana,
MD; PARŞACOVA Lidia, MD
(54) Metodă de apreciere a termostabilităţii
umpluturii pentru produse de panificaţie
şi cofetărie
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la o metodă de apreciere a termostabilităţii umpluturii pentru produse de panificaţie şi cofetărie.
Metoda, conform invenţiei, prevede calcularea valorii indicelui de termostabilitate a
umpluturii cu un conţinut de substanţe uscate
de 30…65%, obţinută din următoarele componente pentru 100 kg produs finit, în kg:
materie primă de fructe, pomuşoare sau legume 45,0…50,0, zahăr 20,2…57,1, amidon
0,5…1,0, gumă gellan 0,1…1,0, acid citric
0,1…0,3, utilizând formula:
BI = 59,65 − 4,76A − 85,26G + 0,33SU +
49,19A·G + 0,12A·SU + 0,22G·SU −
0,82A2·G·SU + 290,87G2 − 189,69G3 −
2
0,0087SU ,
unde:
BI − indicele de termostabilitate, unităţi
G − conţinutul de gumă gellan, kg
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A − conţinutul de amidon, kg
SU − conţinutul de substanţe uscate, %,
totodată dacă valoarea BI este egală cu
90…100 unităţi umplutura posedă termostabilitate înaltă, cu 80…89 − termostabilitate
medie, iar daca este mai mică de 80 umplutura este termic instabilă.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Method for evaluating the thermostability
of stuffing for bakery and confectionery
products
The invention relates to the food industry, in
particular to a method for evaluating the
thermostability of stuffing for bakery and confectionery products.
The method, according to the invention, provides for the calculation of stuffing thermostability index value with a content of dry
substances of 30…65%, prepared from the
following components for 100 kg of finished
product, in kg: fruit, berry or vegetable raw
material 45.0…50.0, sugar 20.2…57.1,
starch 0.5…1.0, gellan gum 0.1…1.0, citric
acid 0.1…0.3, using the formula:
BI = 59.65 − 4.76A − 85.26G + 0.33SU +
2
49.19A·G + 0.12A·SU + 0.22G·SU − 0.82A
2
3
2
G·SU + 290.87G −189.69G − 0.0087SU ,
where:
BI − thermostability index, units
G − gellan gum content, kg
A − starch content, kg
SU − dry substance content, %,
at the same time if BI value is equal to
90…100 units the stuffing possesses high
thermostability, to 80…89 − average thermostability, and if less than 80 the stuffing is
thermally unstable.
Claims: 1
*
*

(54)

(57)

*
Метод оценки термостабильности начинки для хлебобулочных и кондитерских изделий
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к методу оценки
термостабильности начинки для хлебобулочных и кондитерских изделий.
Метод, согласно изобретению, предусматривает расчет значения индекса термостабильности начинки с содержанием
сухих веществ 30…65%, полученной из

следующих компонентов для 100 кг готового продукта, в кг: фруктовое, ягодное
или овощное сырье 45,0…50,0, сахар
20,2…57,1, крахмал 0,5…1,0, геллановая
камедь 0,1…1,0, лимонная кислота
0,1…0,3, используя формулу:
BI = 59,65 − 4,76A − 85,26G + 0,33SU +
49,19A·G + 0,12A·SU +0,22G·SU −
2
2
3
0,82A ·G·SU + 290,87G − 189,69G −
2
0,0087SU ,
где:
BI − индекс термостабильности, единицы
G − содержание геллановой камеди, кг
A − содержание крахмала, кг
SU − содержание сухих веществ, %,
при этом если значение BI равно 90…100
единицам, начинка обладает высокой
термостабильностью, 80…89 − средней
термостабильностью, а если менее 80 начинка термически нестабильна.
П. формулы: 1

(11) 822 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61C 7/00 (2006.01)
(21) s 2014 0023
(22) 2014.02.13
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) HÎŢU Ilie, MD; HÎŢU Dumitru, MD; PANCENCO
Anatolie, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de plastie a comunicării orosinusale
(57) Invenţia se referă la stomatologie, în special
la chirurgia maxilo-facială, şi poate fi utilizată
pentru plastia comunicării oro-sinusale.
Conform invenţiei, metoda revendicată constă
în aceea că se prelucrează câmpul operator
şi sinusul maxilar cu un antiseptic, se efectuează anestezia locală, la nivelul comunicării
oro-sinusale se efectuează o incizie a mucoasei cavităţii bucale de partea vestibulară,
pe marginea crestei alveolare, în formă de
arc, apoi incizia continuă paralel cu axa
longitudinală a dintelui formând un lambou,
care se decolează, se incizează periostul pe
partea palatină a cavităţii bucale la baza
lamboului, se mobilizează lamboul împreună
cu periostul, apoi se avivează marginile plăgii, se efectuează chiuretajul alveolei pentru
formarea cheagului de sânge, după care
comunicarea oro-sinusală se ermetizează
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prin suturarea lamboului format de mucoasa
cavităţii bucale.

руют путем сшивания образованного лоскута со слизистой оболочкой полости рта.

Revendicări: 1

П. формулы: 1
*

(54)
(57)

* *
Method for oro-sinusal communication
plasty
The invention relates to dentistry, in particular
to maxillo-facial surgery, and may be used
for oro-sinusal communication plasty.
According to the invention, the claimed
method consists in that it is treated the operative field and maxillary sinus with an antiseptic, is performed the local anesthesia, at
the level of the oro-sinusal communication is
performed an incision of the tunica mucosa
of mouth from the vestibular side, on the
edge of the alveolar ridge, in the form of an
arc, then the incision continues parallel to the
longitudinal axis of the tooth, forming a flap,
which is separated, is incised the periosteum
on the palatal side of the mouth at the base
of the flap, is mobilized the flap together with
the periosteum, then are treated the wound
edges, is performed the curettage of alveole
for blood clot formation, afterwards the orosinusal communication is sealed by suturing
the formed flap with the tunica mucosa of
mouth.

(11)
(51)

823 (13) Y
Int. Cl.: A61K 35/28 (2008.04)
A61K 47/00 (2008.04)
(21) s 2014 0001
(22) 2014.01.02
(71)(73) GROPPA Stanislav, MD
(72) GROPPA Stanislav, MD; MEREUŢA Ion, MD
(54) Metodă de tratament al ictusului ischemic
cerebral
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
neurologie şi poate fi utilizată pentru tratamentul ictusului ischemic cerebral.
Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că se efectuează tratamentul de
bază, iar suplimentar, din a 2-a zi de la
debutul bolii, se aplică o suspensie de celuleautologice mononucleare cu concentraţia de
9
28,4×10 /L şi nanodiamante de 4…10 nm în
-6
concentraţie de 10 g/L în soluţie fiziologică
de 0,9%, care se administrează intravenos
câte 4 ml şi câte 1 ml în lichidul cefalorahidian, o dată la trei zile, seria de tratament
constituie 10…15 proceduri.
Revendicări: 1

Claims: 1
*
(54)
(57)
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* *
Метод
пластики
оро-синусального
сообщения
Изобретение относится к стоматологии, в
частности к челюстно-лицевой хирургии, и
может быть использовано для пластики
оро-синусального сообщения.
Согласно изобретению, заявленный метод состоит в том, что обрабатывают операционное поле и челюстной синус антисептиком, выполняют местную анестезию,
на уровне оро-синусального сообщения
выполняют разрез слизистой оболочки
полости рта с вестибулярной стороны, по
краю альвеолярного хребта, в виде дуги,
затем разрез продолжают параллельно
продольной оси зуба, образуя лоскут, который отделяют, разрезают периост на
небной стороне полости рта у основания
лоскута, мобилизируют лоскут вместе с
периостом, затем обрабатывают края раны, выполняют кюретаж альвеолы для
образования сгустка крови, после чего
оро-синусальное сообщение герметизи-

(54)
(57)

*
* *
Method for treating ischemic brain stroke
The invention relates to medicine, particularly
to neurology and can be used for treating ischemic brain stroke.
According to the invention, the claimed
method consists in that it is carried out the
basic treatment, and additionally, from the
2nd day of the disease onset, is applied a
suspension of autologous mononuclear cells
9
with the concentration of 28.4×10 /L and
nanodiamonds of 4…10 nm in a concentra-6
tion of 10 g/L in 0.9% saline, which is administered intravenously in 4 ml and 1 ml in
the cerebrospinal fluid, once every three
days, the course of treatment is 10…15 procedures.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод лечения ишемического инсульта
головного мозга
Изобретение относится к медицине, в частности к неврологии и может быть ис-
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пользовано для лечения ишемического
инсульта головного мозга.
Согласно изобретению, заявленный метод состоит в том, что выполняют базовое
лечение, а дополнительно, со 2-го дня начала болезни, применяют суспензию из
аутологических мононуклеарных клеток с
9
концентрацией 28,4×10 /л и наноалмазов
-6
4…10 нм в концентрации 10 г/л в 0,9%ом физиологическом растворе, которую
вводят внутривенно по 4 мл и по 1 мл в
спинномозговую жидкость, один раз в три
дня, курс лечения составляет 10…15 процедур.

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

824 (13) Y
Int. Cl.: A61M 25/02 (2006.01)
A61M 39/02 (2006.01)
(21) s 2013 0187
(22) 2013.11.06
(71)(72)(73) TIMIRGAZ Valerii, MD; CONDREA
Eugeniu, MD
(54) Dispozitiv pentru determinarea abordului
craniotomic
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
neurochirurgie.
Dispozitivul pentru determinarea abordului
craniotomic include două rigle (1, 2) gradate
pe ambele laturi. Pe ambele laturi ale riglelor
(1, 2) sunt fixaţi rigid dinţi (3) cu profil în
pană, totodată dinţii (3) de pe o latură sunt
deplasaţi faţă de dinţii (3) de pe latura opusă
cu o jumătate din lăţimea dintelui (3). Pe unul
din capetele fiecărei rigle (1, 2) este fixată
rigid o placă (4, 5) pentru poziţionarea dispozitivului în unele puncte anatomice de reper
ale craniului. La capetele opuse, riglele (1, 2)
sunt fixate sub un unghi cu un mecanism,
care include două şaibe (6, 7) identice,
dotate cu câte un dinte cu profil analogic
dinţilor (3) riglelor (1, 2). Pe şaiba (7) de
partea gradaţiilor sunt fixate articulat cu un
capăt două plăci (9, 10), iar capetele opuse
ale lor sunt fixate pe rigle (1, 2) cu ajutorul
unor şuruburi (12) în găuri străpunse (13)
printr-o canelură străpunsă (11), executată la
capătul fiecărei plăci (9, 10).
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

*

Device for determining the craniotomic
approach
The invention relates to medicine, in particular to neurosurgery.
The device for determining the craniotomic
approach includes two rules (1, 2) graduated
on both edges. On both edges of the rules
(1, 2) are rigidly fixed teeth (3) with tapered
profile, the teeth on one edge (3) being displaced relative of the teeth (3) on the opposite edge to half the width of the tooth (3). On
one of the ends of each rule (1, 2) is rigidly
fixed a plate (4, 5) for the positioning of the
device in certain anatomic reference points
of the skull. At the opposite ends, the rules
(1, 2) are fixed at an angle with a mechanism, comprising two identical washers (6,
7), provided with a tooth with profile analogous to the teeth (3) of the rules (1, 2). On
the washer (7) from the end of gradations are
pivotally fixed with one end two plates (9,
10), and their opposite ends are fixed on the
rules (1, 2) by means of screws (12) in
through holes (13) through a through groove
(11), made at the end of each plate (9, 10).
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Устройство для определения краниотомического доступа
Изобретение относится к медицине, в частности к нейрохирургии.
Устройство для определения краниотомического доступа включает две линейки (1,
2), градуированные на обеих ребрах. На
обеих ребрах линеек (1, 2) жестко закреплены зубья (3) с клиновидным профилем,
причем зубья (3) с одного ребра смещены
относительно зубьев (3) с противоположного ребра на половину ширины зуба (3).
На одном из концов каждой линейки (1, 2)
жестко закреплена пластина (4, 5) для установки устройства в некоторых анатомических опорных точках черепа. На противоположных концах, линейки (1, 2) зафиксированы под углом механизмом, который
включает две идентичные шайбы (6, 7),
снабженные одним зубом с профилем,
аналогичным зубьям (3) линеек (1, 2). На
шайбе (7) со стороны градаций шарнирно
закреплены одним концом две пластины
(9, 10), а их противоположные концы закреплены на линейках (1, 2) с помощью
винтов (12) в сквозных отверстиях (13) че-
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рез сквозной паз (11), выполненный на
конце каждой пластины (9, 10).

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 1

825 (13) Y
Int. Cl.: B01D 11/00 (2006.01)
B01D 61/00 (2006.01)
C07D 311/00 (2006.01)
A61K 31/35 (2006.01)
(21) s 2014 0011
(22) 2014.01.22
(71)(73) GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD
(72) GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; STURZA
Andrei, MD; PATRAŞ Antoanela, RO
(54) Procedeu de obţinere a polifenolilor din
tescovină de struguri
(57) Invenţia se referă la industria farmaceutică şi
alimentară şi poate fi utilizată pentru obţinerea polifenolilor din tescovină de struguri.
Conform invenţiei, procedeul revendicat constă în aceea că tescovina umedă de struguri
se tratează cu curent electric alternativ cu
tensiunea de 90…260 V şi intensitatea de
2
300…866,6 V/cm , care produce 900 de
impulsuri electrice cu durata de 900 µs, timp
de 15 min, apoi polifenolii din tescovină se
extrag cu o soluţie apoasă de etanol de
20…80%, la temperatura de 25…65°C, timp
de 15…60 min, după care soluţia de extract
se filtrează, se elimină alcoolul etilic prin
evaporare pe rotavapor cu obţinerea unui extract de polifenoli sub formă de pastă.

Claims: 1

(11)
(51)

Revendicări: 1
*
*
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Process for producing polyphenols from
grape pomace
The invention relates to the pharmaceutical
and food industry and can be used for producing polyphenols from grape pomace.
According to the invention, the claimed process consists in that the wet grape pomace
is treated with electric alternating current with
the voltage of 90…260 V and the intensity of
2
300…866.6 V/cm , generating 900 electric
pulses with a duration of 900 µs, for 15 min,
then the polyphenols from pomace are extracted with 20…80% aqueous ethanol solution, at a temperature 25…65°C, for 15…60
min, after which the extract solution is filtered, is removed the ethyl alcohol from the
extract by distillation in a rotary evaporator to
produce a polyphenol extract in the form of
paste.

(54)
(57)

*
* *
Способ получения полифенолов из
виноградной выжимки
Изобретение относится к фармацевтической и пищевой промышленности и может
быть использовано для получения полифенолов из виноградной выжимки.
Согласно изобретению, заявленный способ состоит в том, что влажную виноградную выжимку обрабатывают электрическим переменным током напряжением
90…260 В и интенсивностью 300…866,6
2
В/cm , создающий 900 электрических импульсов продолжительностью 900 µс, в
течение 15 мин, затем полифенолы из
выжимки экстрагируют водным раствором
этанола 20…80%, при температуре
25…65°C, в течение 15…60 мин, после чего раствор экстракта фильтруют, этиловый спирт извлекают из экстракта путем
перегонки в роторном испарителе с получением полифенольного экстракта в виде
пасты.
П. формулы: 1

(11)
(51)

826 (13) Y
Int. Cl.: C12G 1/02 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
(21) s 2014 0039
(22) 2014.03.19
(71)(73) PRIDA Ivan, MD

INVENŢII
(72)

(54)
(57)
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PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
KRAJEVSKAIA Alla, MD; BANCOV Victor,
MD
Procedeu de acidifiere a produselor
vinicole
Invenţia se referă la industria vinicolă, în
special la un procedeu de acidifiere a produselor vinicole cu diferită destinaţie.
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea
produselor vinicole cu răşini schimbătoare de
ioni sau prin electodializă cu substituirea cationilor sărurilor tartrice cu cationi de hidrogen. Totodată produsele vinicole sunt încălzite în prealabil, iar înainte sau în procesul
tratării în ele sunt introduse în exces şi solubilizate până la saturaţie săruri tartrice, preponderent piatră de vin.
Revendicări: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for acidification of wine-making
products
The invention relates to the wine industry,
particularly to a process for acidification of
wine-making products with different destination.
The process, according to the invention,
comprises treatment of wine-making products with ion-exchange resins or electrodialysis with substitution of tartrate salt cations by hydrogen cations. At the same time,
the wine-making products are preheated,
and before or during the treatment process
therein are introduced in excess and dissolved to saturation tartrate salts, predominantly cream of tartar.

вносят с избытком и растворяют до насыщения виннокислые соли, преимущественно винный камень.
П. формулы: 2

(11)
(51)

827 (13) Y
Int. Cl.: C30B 33/00 (2006.01)
C01G 29/00 (2006.01)
C01G 30/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
(21) s 2013 0078
(22) 2013.05.02
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al
AŞM, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ
APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
MOLDOVEI, MD
(72) NIKOLAEVA Albina, MD; BODIUL Pavel,
MD; KONOPKO Leonid, MD; POPOV Ion,
MD; MOLOŞNIC Evghenii, MD
(54) Procedeu de obţinere a semiconductorilor
monocristalini de bismut-stibiu
(57) Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a
semiconductorilor, în special la procedee de
obţinere a semiconductorilor monocristalini
din semimetale.
Procedeul de obţinere a semiconductorilor
monocristalini de Bi-Sb include întinderea
elastică lină a unui fir monocristalin semimetalic de bismut-stibiu cu concentraţia stibiului
de 25% at. cu ajutorul unui dispozitiv de
întindere cu măsurarea concomitentă a
rezistenţei electrice a firului la temperatura
camerei până la atingerea întinderii plastice.
Revendicări: 1
Figuri: 4

Claims: 2

(54)
(57)

*
* *
подкисления

Способ
продуктов
виноделия
Изобретение относится к винодельческой
промышленности, а именно к способу подкисления продуктов виноделия различного назначения.
Способ, согласно изобретению, включает
обработку продуктов виноделия ионообменными смолами или электродиализом с
замещением катионов виннокислых солей
на катионы водорода. При этом продукты
виноделия предварительно нагревают, а
до или во время процесса обработки в них

(54)
(57)

*
* *
Method for producing monocrystalline
bismuth-stibium semiconductors
The invention relates to the semiconductor
production technology, in particular to methods for producing monocrystalline semiconductors from semimetals.
The method for producing monocrystalline
Bi-Sb semiconductors comprises the smooth
elastic extension of a monocrystalline semimetallic bismuth-stibium wire with the stibium
concentration of 25 at. % using an extension
device with simultaneous measurement of
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straturilor superficiale (1, 2) prin turnarea cu
amestec de fibrobeton a suprafeţei
termoizolantului (3) cu umplerea falţurilor (4).

wire electrical resistance at room temperature to the attainment of plastic extension.
Claims: 1
Fig.: 4

Revendicări: 4
Figuri: 7

*
(54)
(57)

* *
Способ получения монокристаллических полупроводников висмута-сурьмы
Изобретение относится к технологии получения полупроводников, в частности к
способам получения монокристаллических полупроводников из полуметаллов.
Способ получения монокристаллических
полупроводников Bi-Sb включает плавное
упругое растяжение монокристаллического полуметаллического провода висмутасурьмы с концентрацией сурьмы 25 ат. %
с помощью устройства растяжения с одновременным измерением электрического
сопротивления провода при комнатной
температуре до достижения пластичного
растяжения.

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11)
(51)

828 (13) Y
Int. Cl.: E04C 2/00 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01)
B32B 7/04 (2006.01)
(21) s 2014 0003
(22) 2014.01.13
(71)(72)(73) CIUMAC Vitalii, MD; CIUMAC
Alexandr, MD
(74) SCOROGONOV Anatolii
(54) Panou sandwich
(57) Invenţia se referă la panouri stratificate de
construcţie, în special la panouri sandwich, şi
poate fi utilizată în construcţia civilă şi industrială pentru executarea construcţiilor termoizolante neportante ale clădirilor şi edificiilor
cu ridicare rapidă.
Panoul sandwich include două straturi
superficiale (1, 2), cuplate cu un strat central
de termoizolant (3). Straturile superficiale
(1, 2) sunt executate din fibrobeton, iar
stratul de termoizolant (3) este executat din
material termoizolant solid nesegregabil pe
bază de polistiren expandat. Pe ambele
suprafeţe ale stratului de termoizolant (3) pe
toată lungi-mea şi lăţimea sunt executate
falţuri (4). Straturile superficiale (1, 2) sunt
cuplate cu stratul de termoizolant (3) prin
nervuri de rigidizare (5), obţinute la formarea
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*
* *
Sandwich panel
The invention relates to the multilayer building panels, in particular to the sandwich panels, and can be used in industrial and civil
engineering construction for the manufacture
of non-bearing heat-insulated fabricated
quick-erection buildings and structures.
The sandwich panel comprises two surface
layers (1, 2), associated with a central heatinsulating layer (3). The surface layers (1, 2)
are made of fibrous concrete and the heatinsulating layer (3) is made of durable nonsegregating heat-insulating material based
on foamed polystyrene. On both surfaces of
the heat-insulating layer (3) over the full
length and width are made grooves (4). The
surface layers (1, 2) are coupled with the
heat-insulating layer (3) by means of stiffening ribs (5), formed when forming the surface
layers (1, 2) by pouring with the mixture of fibrous concrete the surface of the heatinsulation material (3) with the filling of
grooves (4).
Claims: 4
Fig.: 7

(54)
(57)

*
* *
Сэндвич-панель
Изобретение относится к слоистым строительным панелям, в частности к сэндвичпанелям, и может быть использовано в
промышленном и гражданском строительстве для изготовления теплоизолированных ненесущих конструкций быстровозводимых сборных зданий и сооружений.
Сэндвич-панель содержит два поверхностных слоя (1, 2), сопряженных с центральным слоем утеплителя (3). Поверхностные слои (1, 2) выполнены из фибробетона, а слой утеплителя (3) выполнен
из прочного нерасслаивающегося теплоизоляционного материала на основе пенополистирола. На обеих поверхностях
слоя утеплителя (3) на всю длину и ширину выполнены пазы (4). Поверхностные
слои (1, 2) сопряжены со слоем утеплителя (3) посредством ребер жесткости (5),
образованных при формировании поверх-
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ностных слоев (1, 2) путем заливки смесью фибробетона поверхности утеплителя (3) с заполнением пазов (4).

(5, 6) de alimentare cu aer pentru debitarea
aerului primar şi auxiliar, respectiv.
Revendicări: 7
Figuri: 2

П. формулы: 4
Фиг.: 7
(54)
(57)

(11)
(51)

829 (13) Y
Int. Cl.: F23B 10/00 (2006.01)
F23B 10/02 (2011.01)
F23B 40/00 (2006.01)
F23C 6/00 (2006.01)
F23C 6/04 (2006.01)
F23C 7/00 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
(21) s 2014 0034
(22) 2014.03.17
(71)(73) "GOLIAT-VITA" SRL, MD
(72) ANASTASOV Serghei, MD
(74) SCOROGONOV Anatolii
(54) Arzător pentru arderea combustibilului
solid
(57) Invenţia se referă la termotehnică, în special
la arzătoare pentru arderea combustibilului
solid, şi poate fi utilizată la arderea diferitor
deşeuri de lemn în focarele cazanelor pentru
încălzirea apei şi în sistemele de încălzire.
Arzătorul pentru arderea combustibilului solid
conţine o cameră (1) de ardere, un corp
tubular (7), în care este amplasat un şnec (8)
de debitare pentru combustibil, şi conducte
(5, 6) de alimentare cu aer. Arzătorul conţine
suplimentar o cameră (2) de ardere completă. Camera (1) este executată în formă de
cilindru, iar camera (2) − în formă de semicilindru. Camerele (1, 2) sunt cuplate între ele
şi amplasate orizontal şi etajat una deasupra
celeilalte, totodată ca fund al camerei (2)
serveşte suprafaţa exterioară a camerei (1).
Camerele (1, 2) comunică între ele prin
ferestre (3), iar în camera (2) sunt executate
orificii (4) pentru ieşirea flăcării. La fiecare
dintre camere (1, 2), înclinat faţă de axa
longitudinală a acestora, cu orientare spre
vatra camerelor (1, 2), sunt unite conductele

*
* *
Burner for burning solid fuels
The present invention relates to heat engineering, in particular to burners for burning
solid fuels, and can be used for burning various waste woods in furnaces of hot-water
boilers and heating systems.
The burner for burning solid fuels comprises
a combustion chamber (1), a tubular body (7)
in which is located a feeding conveyor (8) for
the fuel and supply air ducts (5, 6). The
burner further comprises an afterburning
chamber (2). Chamber (1) is made in the
form of a cylinder and chamber (2) − in the
form of a semicylinder. Chambers (1, 2) are
abutted together and disposed horizontally
and tiered one above the other, at the same
time as bottom of the chamber (2) serves the
outer surface of the chamber (1). Chambers
(1, 2) communicate between them through
windows (3), and in the chamber (2) are
made holes (4) for the exit of the flame. To
each of the chambers (1, 2), obliquely to their
longitudinal axis, with orientation to the
hearth of chambers (1, 2), are connected the
supply air ducts (5, 6) for feeding the primary
and secondary air, respectively.
Claims: 7
Fig.: 2
*

(54)
(57)

*
для

*
Горелка
сжигания
твердого
топлива
Изобретение относится к теплотехнике, в
частности к горелкам для сжигания твердого топлива, и может быть использовано
при сжигания различных древесных отходов в топках водогрейных котлов и системах обогрева.
Горелка для сжигания твердого топлива
содержит камеру (1) сгорания, трубчатый
корпус (7), в котором расположен подающий шнек (8) для топлива, и питающие
воздухопроводы (5, 6). Горелка дополнительно содержит камеру (2) дожига. Камера (1) выполнена в виде цилиндра, а камера (2) − в виде полуцилиндра. Камеры
(1, 2) состыкованы между собой и распо-
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ложены горизонтально и ярусно друг над
другом, при этом днищем камеры (2) служит наружная поверхность камеры (1).
Камеры (1, 2) сообщены между собой окнами (3), а в камере (2) выполнены отверстия (4) для выхода пламени. К каждой из
камер (1, 2), наклонно к их продольной
оси, с ориентацией на под камер (1, 2),
подсоединены питающие воздухопроводы
(5, 6) подачи первичного и вторичного
воздуха, соответственно.
П. формулы: 7
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

MD

4277

(13) Cod
ST.16
OMPI
C1

2

MD

4278

C1

3

MD

4279

C1

4

MD

4280

C1

(51) Indici de clasificare

A61K 36/05 (2006.01)
A61P 27/16 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C07C 251/70 (2006.01)
C07D 213/88 (2006.01)
C07D 401/02 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C09B 26/06 (2006.01)
C07F 9/00 (2006.01)
C07C 281/08 (2006.01)
C07C 251/02 (2006.01)
H01L 21/04 (2006.01)
H01L 21/20 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

a 2013 0056

2013.05.24

3/2014

a 2013 0026

2013.04.30

3/2014

a 2013 0015

2013.01.17

3/2014

a 2013 0062

2013.09.04

3/2014

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

(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

1
2

Cod
ST.3
OMPI
MD
MD

733
743

Z
Z

s 2013 0111
s 2013 0115

2013.06.17
2013.06.28

2/2014
3/2014

3
4

MD
MD

744
745

Z
Z

s 2013 0168
s 2013 0125

2013.10.11
2013.07.12

3/2014
3/2014

5

MD

746

Z

s 2013 0128

2013.07.12

3/2014

6
7
8
9

MD
MD
UA
MD

747
748
749
750

Z
Z
Z
Z

s 2013 0095
s 2013 0096
s 2013 0134
s 2013 0140

2013.05.31
2013.05.31
2013.07.25
2013.08.05

3/2014
3/2014
3/2014
3/2014

10
11

MD
MD

751
752

Z
Z

s 2013 0141
s 2013 0133

2013.08.07
2013.07.24

3/2014
3/2014

12
13

MD
MD

753
754

Z
Z

A61B 17/068 (2006.01)
A23J 1/18 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/06 (2006.01)
C12G 1/08 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
A61C 5/00 (2006.01)
A61N 5/067 (2006.01)
A61K 6/027 (2006.01)
A61K 6/04 (2006.01)
A61C 5/04 (2006.01)
A61N 5/067 (2006.01)
B01F 7/02 (2006.01)
B01F 11/00 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
C12G 1/04 (2006.01)
A23L 3/34 (2006.01)
G01B 3/06 (2006.01)
G01R 27/02 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)
H01R 4/00 (2006.01)
H05H 1/34 (2006.01)

s 2013 0117
s 2013 0076

2013.07.02
2013.04.29

3/2014
3/2014

37

1

SOIURI DE PLANTE

MD - BOPI 10/2014

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
MM9E Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul pentru soi de plantă
Forfeiture of rights deriving from plant variety patent
Лишение прав вытекающих из патентa на сорт растения
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 10/2014

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

No.

Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
Наименование
(Ботанический таксон) сорта

1
1

2

2
v 2012 0022 /
2012.04.20

v 2012 0019 /
2012.04.04

3

4

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD

PORUMB
(Zea mays L.)

b. MUSTEAŢA Simion, MD;
BOROZAN Pantelimon, MD;
MISTREŢ Silvia, MD;
BRUMA Serghei, MD;
RUSU Ghenadie, MD

Maize
(Zea mays L.)

a. KWS SAAT AG, DE

Номер патента /
Дата предоставления

5

6

MKP60

167 / 2014.10.31

KINEMAS

168 / 2014.10.31

KAMARILLAS

169 / 2014.10.31

MKP22

170 / 2014.10.31

KREBS

171 / 2014.10.31

Кукуруза
(Zea mays L.)
PORUMB
(Zea mays L.)

b. LEIPERT Rainer, DE
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
3

v 2012 0020 /
2012.04.04

a. KWS SAAT AG, DE

PORUMB
(Zea mays L.)

b. LEIPERT Rainer, DE
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
4

5

v 2012 0023 /
2012.04.20

v 2012 0021 /
2012.04.04

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD

PORUMB
(Zea mays L.)

b. BOROZAN Pantelimon, MD;
MUSTEAŢA Simion, MD;
NUJNAIA Larisa, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

Maize
(Zea mays L.)

a. KWS SAAT AG, DE

PORUMB
(Zea mays L.)

Кукуруза
(Zea mays L.)

b. LEIPERT Rainer, DE
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
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1
6

7

8

2
v 2012 0024 /
2012.04.20

v 2012 0025 /
2012.04.20

v 2012 0030 /
2012.11.29

PLANT VARIETIES
3

4

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD

PORUMB
(Zea mays L.)

b. MUSTEAŢA Simion, MD;
BRUMA Serghei, MD;
BOROZAN Pantelimon, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

Maize
(Zea mays L.)

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD

PORUMB
(Zea mays L.)

b. BOROZAN Pantelimon, MD;
MUSTEAŢA Simion, MD;
NUJNAIA Larisa, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

Maize
(Zea mays L.)

a. KWS SAAT AG, DE

PORUMB
(Zea mays L.)

5

6

MKP58CRf

172 / 2014.10.31

MKP27

173 / 2014.10.31

KERBEROS

174 / 2014.10.31

KXB 1326

175 / 2014.10.31

KOMPETAS

176 / 2014.10.31

Кукуруза
(Zea mays L.)

Кукуруза
(Zea mays L.)

b. LEIPERT Rainer, DE
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
9

v 2012 0031 /
2012.11.29

a. KWS SAAT AG, DE

PORUMB
(Zea mays L.)

b. LEIPERT Rainer, DE
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
10

v 2012 0032 /
2012.11.29

a. KWS SAAT AG, DE

PORUMB
(Zea mays L.)

b. LEIPERT Rainer, DE
Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
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FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /
Issued plant variety patents /
Выданные патенты на сорт растения
Nr.
crt.

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

No. Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Наименование
сорта

Номер патента /
Дата предоставления

1

v 2012 0007 /
2012.01.20

2

Nr. depozit /
Data depozit

v 2012 0008 /
2012.01.20

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ,
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
b. MAKOVEI Milania, MD;
GUSEVA Liudmila, MD;
BELEAEV Pavel, MD;
BOTNARI Vasile, MD;
LUPAŞCU Galina, MD
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ,
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
b. MAKOVEI Milania, MD;
GUSEVA Liudmila, MD;
BELEAEV Pavel, MD;
BOTNARI Vasile, MD

3

v 2012 0009 /
2012.01.20

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ,
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
b. MAKOVEI Milania, MD;
GUSEVA Liudmila, MD;
BELEAEV Pavel, MD;
BOTNARI Vasile, MD;
ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD

TOMATE
(Solanum lycopersicum L.)

MAKRISTA

157 / 2014.06.30

MILORANJ

158 / 2014.06.30

STEFANI

159 / 2014.06.30

Tomato
(Solanum lycopersicum L.)
Томат
(Solanum lycopersicum L.)

TOMATE
(Solanum lycopersicum L.)
Tomato
(Solanum lycopersicum L.)
Томат
(Solanum lycopersicum L.)

TOMATE
(Solanum lycopersicum L.)
Tomato
(Solanum lycopersicum L.)
Томат
(Solanum lycopersicum L.)
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III
Mărci / Trademarks

P

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI
în modul stabilit de Legea nr. 38-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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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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MĂRCI
(210) 033986
(220) 2013.11.12
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., societate
comercială, MD
Drumul Viilor nr. 36/2,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(540)

(511) NCL(10-2013)
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.

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

034234
2013.12.12
00003011391
2013.06.25
GB
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

(554)
(591)
(511)
18 -

Marcă tridimensională.
Culori revendicate: bordo, auriu.
NCL(10-2014)
piele şi imitaţii din piele;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(5) 10.03.08; 19.03.03; 19.03.09; 20.07.01;
20.07.02; 29.01.12.

(540)

(511) NCL(10-2013)
(320) 2013.06.25
34 - ţigarete, tutun, produse de tutun, brichete,
chibrituri, articole pentru fumători;

(210) 035272
(220) 2014.06.13
(730) Diamond Quest Limited, VG
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice
(540)

(220) 2013.12.12
34 - ţigări.

(210) 034964
(220) 2014.04.15
(730) CABIGRUP S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(10-2014)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; ţigări; filtre de ţigarete; hârtie de ţigară; ţigări
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de foi; trabucuri; scrumiere pentru fumători;
brichete pentru fumători.
(531) CFE(5) 07.05.02; 07.05.05; 07.05.08; 24.13.01;
27.05.11; 27.05.17.

TRADEMARKS
(210) 035352
(220) 2014.06.27
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical
Industry, Joint Stock Company, BA
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,
Bosnia - Herţegovina
(540)

(210) 035315
(220) 2014.06.23
(730) DND MEDIA S.R.L., MD
Str. Serghei Lazo nr. 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 035347
(220) 2014.06.27
(730) Montfort Services Sdn. Bhd., HK
th
Unit 1001, 10 Floor, Star House,
3 Salisbury Road, Kowloon, Hong Kong
(540)

(511) NCL(10-2014)
18 - piele şi imitaţii din piele; genţi, geamantane şi
valize; saci; raniţe, ghiozdane, huse pentru
seturi de călătorie; casete pentru articole de
toaletă, numite „vanity cases", săculeţe, genţi
de umăr, saci de voiaj, rucsacuri, sacoşe
pentru provizii, saci de plajă, poşete, mape
pentru documente, portofele, etuiuri pentru
chei, suporturi pentru cărţi de credit, portmonee; umbrele, umbrele de soare; bastoane;
25 - articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru sport şi odihnă; încălţăminte; articole care
servesc la acoperirea capului;
28 - jocuri, jucării; articole şi echipamente de
gimnastică, fitness şi sport.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "COMPLETE", "SPRAY".
(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice.

(210) 035372
(220) 2014.07.02
(730) DOINA Veaceslav, MD
Str. Doina nr. 7, MD-3608, Corneşti, Ungheni,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;

MĂRCI
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
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12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
15 - instrumente muzicale;
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;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
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;
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;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau materialelor plastice); materiale textile fibroase
brute;
23 - fire de uz textil;
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24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte 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;
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;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;

52

TRADEMARKS
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 035378
(220) 2014.07.03
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; servicii de promovare a
vânzărilor pentru terţi; prelucrarea administrativă a comenzilor de marfă; servicii de
vânzare cu amănuntul, angro şi on-line a
produselor de îngrijire a pielii, cosmetice, vitaminice, nutriţionale şi a suplimentelor nutritive şi servicii referitoare la vânzările acestora; distribuţia de produse de îngrijire a
pielii, cosmetice, vitaminice, nutriţionale şi
distribuţia suplimentelor nutritive; difuzare de
anunţuri publicitare; organizarea de evenimente promoţionale pentru scopuri comerciale sau publicitare; servicii de dezvoltare a
afacerilor, şi anume furnizarea de sprijin
iniţial pentru afacerile terţilor, serviciile susmenţionate referitoare la produsele cosmetice, de îngrijire a frumuseţii, nutriţionale,
suplimentele nutritive şi vânzările directe;
servicii de vânzare cu amănuntul prin solicitare directă de către reprezentanţi independenţi de vânzări, servicii de livrare a
produselor la domiciliu pentru care comanda
se face prin telefon, servicii de comandă a
produselor pe bază de cataloage prin poşta
electronică, precum şi servicii de vânzări
interactive angro şi cu amănuntul efectuate
prin reţeaua Internet, toate serviciile menţionate se referă la domeniile de îngrijire a
frumuseţii şi la serviciile saloanelor de
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înfrumuseţare, la articolele de toaletă, produsele cosmetice, produsele de îngrijire personală, la vitamine şi la suplimentele nutritive.

mare, consultanţă şi consiliere cu privire la
serviciile de sănătate, nutriţie şi mod sănătos
de viaţă.

(210) 035379
(220) 2014.07.03
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 035382
(220) 2014.07.03
(730) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohamashi, Kanagawa-ken, Japonia
(540)

(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie; organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare şi de divertisment; furnizarea activităţilor de formare şi a atelierelor de
lucru în domenii precum îngrijirea pielii, îngrijirea frumuseţii, domeniul produselor cosmetice, al vitaminelor şi al suplimentelor nutritive
şi în domeniul vânzărilor directe, precum şi
distribuirea materialelor de curs în legătură
cu cele menţionate anterior; organizarea şi
desfăşurarea seminarelor business şi conferinţelor; servicii de publicare în domenii precum îngrijirea pielii, îngrijirea frumuseţii, domeniul produselor cosmetice şi suplimentelor
nutritive, precum şi în domeniul vânzărilor
directe; organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi competiţiilor; servicii de totalizator.

(511) NCL(10-2014)
35 - servicii de programare a termenelor de deservire tehnică regulată; servicii de furnizare
pentru utilizatori de informaţii postate pe portalurile web pentru programarea termenelor
de asistenţă şi deservire în saloanele auto;
servicii de furnizare a informaţiilor cu privire
la deservirea tehnică a automobilelor; servicii
de furnizare a informaţiilor cu privire la istoria
deservirii tehnice a mijloacelor de transport
ale clienţilor; colectarea pentru terţi a diferitelor mijloace de transport, părţi şi accesorii
care permit consumatorilor să vizualizeze în
mod convenabil şi să achiziţioneze aceste
produse în magazine on-line de vânzare cu
amănuntul şi angro; servicii de publicitate şi
promovare a autovehiculelor; servicii de furnizare a informaţiei plasate pe site-urile web
despre piese auto şi accesorii făcute la comandă pentru un anumit client; servicii de
informare, şi anume furnizarea de informaţii
privind compararea preţurilor la benzină;
furnizarea de informaţii pentru consumatori
plasate pe site-urile web cu privire la automobile şi informaţii cu privire la achiziţionarea automobilelor; furnizarea de informaţii cu
privire la autovehicule, şi anume informaţii
despre produsele de consum şi informaţii de
comparare a preţurilor;

(210) 035380
(220) 2014.07.03
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
(540)

37 - servicii de furnizare a informaţiei plasate pe
site-urile web privind repararea şi deservirea
tehnică a autovehiculelor;
(511) NCL(10-2014)
44 - servicii de consultanţă şi consiliere cu privire
la frumuseţe; servicii prestate de saloane de
înfrumuseţare; furnizarea de informaţii în domenii precum îngrijirea pielii, îngrijirea frumuseţii şi produsele cosmetice; servicii de infor-

39 - furnizarea informaţiilor în domeniul serviciilor
de navigare prin satelit de poziţionare globală (GPS) şi planificarea rutelor de circulaţie în
ceea ce priveşte localizarea şi disponibilitatea de a folosi staţiile de benzină; furnizarea
informaţiilor în domeniul sistemului serviciilor
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de navigare prin satelit de poziţionare globală (GPS) şi planificarea rutelor de circulaţie în
ceea ce priveşte localizarea şi disponibilitatea de a utiliza energie electrică la staţiile de
încărcare pentru vehicule; furnizarea informaţiilor cu privire la drumuri şi trafic; servicii
de navigare a sistemului de poziţionare globală (GPS), şi anume servicii de furnizare a
celui mai bun ghid rutier de orientare pentru
conducătorii auto; servicii de închiriere şi de
leasing a vehiculelor;
42 - furnizarea informaţiei plasate pe site-urile
web cu privire la istoria deservirii tehnice a
autovehiculelor; stabilirea şi menţinerea unui
site web exclusiv pentru proprietarii de vehicule, care permite de a calcula costul de
combustibil pentru un vehicul pentru a estima
costurile operaţiilor viitoare a vehiculului, şi
de a obţine recomandări pentru conducere în
legătură cu utilizarea eficientă a benzinei, pe
baza datelor despre vehicul; servicii de management pentru sistemele on-line care permit
utilizatorilor, de la distanţă, să observe/ să
urmărească, să monitorizeze, să programeze, să opereze şi să controleze sistemele
acumulatoarelor şi sistemele de aer condiţionat în vehiculele electrice; monitorizarea de
la distanţă şi gestionarea încărcării acumulatoarelor vehiculelor electrice; monitorizarea
de la distanţă şi gestionarea sistemelor
electrice utilizate la vehiculele terestre, şi
anume a sistemelor de încărcare a acumulatoarelor electrice pentru vehicule electrice;
servicii de management de sisteme on-line,
care permit utilizatorilor să programeze de la
distanţă timpul aprinderii sistemelor de aer
condiţionat în vehicule prin intermediul telefoanelor mobile şi a Internetului; crearea şi
deservirea tehnică a unui site web exclusiv
pentru proprietarii de vehicule, care permite
să interogheze, să planifice, să reînnoiască
şi să plătească pentru închirierea autovehiculelor; crearea şi deservirea tehnică a unui
site web exclusiv pentru proprietarii de vehicule, care permite să reînnoiască şi să
plătească pentru asigurarea autovehiculelor;
site-uri web de plasare a comunităţilor online cu informaţii despre vehicule pentru
proprietarii de vehicule.

(210) 035401
(220) 2014.07.07
(730) SALINSKI Vladimir, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 115,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică.
(531) CFE(5) 26.01.19; 26.11.12; 27.05.11; 27.05.15;
27.05.24.

(210) 035418
(220) 2014.07.08
(730) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.,
corporaţie din statul Michigan, US
500 Renaissance Drive, Suite 101,
Saint Joseph, Michigan 49085,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; maşini automate pentru
vânzare, şi anume maşini folosite la prelucrarea sau prepararea alimentelor şi băuturilor;

MĂRCI
maşini şi aparate electrice culinare pentru
tăiere, răzuire, râşnire, mărunţire, strujire,
măcinare, tescuire, zdrobire, aşchiere, feliere,
frământare, emulsionare, lichefiere, batere,
amestecare, agitare sau cojire de alimente,
inclusiv maşini electrice de preparare a
alimentelor; bătătoare electrice; mixere electrice; mixer electric pentru ouă; maşini electrice de bucătărie; aparate electrice pentru
prepararea piureurilor, de uz casnic; maşini
pentru prepararea băuturilor gazoase sau
carbogazoase; maşini de preparare a băuturilor reci; filtru pentru lapte de soia; maşini
pentru prepararea ceaiului; prese electrice
pentru fructe; storcătoare electrice pentru
fructe şi legume; centrifuge; maşini pentru
tăierea alimentelor; maşini de tocat; roboţi de
bucătărie; aparate electrice de feliat; dispozitive electrice pentru decojire; cuţite electrice;
maşini electrice de ascuţit cuţite; satâre
universale; ascuţitori universale; răzătoare
pentru legume; aparate de făcut paste;
râşniţe de cafea electrice; mori de cafea
electrice; râşniţe pentru condimente (acţionate electric); dispozitiv pentru preparat îngheţată; deschizătoare electrice de conserve;
maşini de cusut; maşini de tricotat; maşini de
călcat; motoare, inclusiv motoare electrice
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre);
compresoare de refrigerare şi condiţionare a
aerului; pompe acţionate electric; maşini de
condensare; maşini de spălat haine; maşini
de stoarcere a rufelor; maşini de spălat vase;
compactoare, inclusiv compactoare de deşeuri alimentare şi de gunoi; concasoare, inclusiv pentru deşeuri; maşini de curăţat electrice
(spălat sub presiune); maşini de spălat pentru produsele alimentare; maşini şi maşiniunelte; piese şi accesorii pentru toate produsele menţionate neincluse în alte clase;
08 - unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras,
şi anume unelte de mână şi instrumente acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; maşini de ras; inclusiv deschizătoare de borcane, butelii, conserve, dispozitive pentru curăţarea fructelor şi legumelor, storcătoare de
lămâi, dispozitive de scos sâmburii de fructe,
ustensilă pentru tăiat cartofi pai; tocătoare,
mărunţitoare şi felietoare de legume; răzătoare de brânză; felietoare spirală, inclusiv
dispozitive pentru feliat brânză, dispozitive
pentru feliat ouă, dispozitive pentru feliat
ciuperci; cuţite pentru pizza, cuţite pentru
pizza şi dispozitive de feliat acţionate manual; spărgătoare de nuci care nu sunt făcute
din metale preţioase; furci canape şi distribui-
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toare; cuţite, furculiţe şi linguri, inclusiv cuţite
în formă de V şi de U pentru ornat alimente,
teci pentru cuţite, foarfece acţionate manual
(foarfece), dispozitive manuale de ascuţit
cuţite, cuţite, inclusiv cuţite din oţel, brişte,
cuţite pentru dezosare, cuţite pentru friptură,
cuţite de masă, cuţite de bucătărie folosite de
bucătari, cuţite de măcelărie, cuţite mici de
bucătărie pentru cojirea fructelor şi legumelor; tacâmuri de masă printre care cuţite,
furculiţe şi linguri; fiare de călcat electrice;
09 - aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor, şi anume aparate şi
instrumente de cântărire, măsurare, control;
cântare alimentare; termostate pentru produse alimentare; termostate pentru aparate;
termometre pentru cuptoare şi rotisoare;
calculatoare personale şi portabile; software
şi firmware pentru exploatarea şi controlul de
la distanţă al aparatelor casnice, aparatelor
electrice de dimensiuni mici, iluminatului,
sistemelor de divertisment şi de control la
domiciliu, sistemelor de securitate şi al dispozitivelor de comunicaţii; scanere optice;
imprimante de calculator; monitoare de calculator; periferice adaptate pentru a fi folosite
la calculatoare; aparate electrice de dimensiuni mici, aparate de iluminat, sisteme de
divertisment şi de control la domiciliu, sisteme de securitate şi dispozitive de comunicaţii; sistem de control pentru automatizarea
casei operate printr-un suport de web,
inclusiv panouri electrice de control pentru
operaţii digitale bazate pe suport web şi
controlul aparatelor de casă, aparate electrice mici, dispozitive de iluminat, de divertisment şi sisteme de control la domiciliu,
sisteme de securitate şi dispozitive de comunicare digitale bazate pe suport web; hardware tip gateway central de comunicaţii
pentru acasă pentru facilitarea integrării
multiplelor medii de comunicaţii într-un singur
gateway de comunicaţii; modeme de Internet
în bandă largă; memorii USB; dispozitive de
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stocare de memorie digitală; cronometre
automate utilizate la aparatele de gătit;
temporizatoare automate folosite la aparatele
pentru prepararea băuturilor; temporizatoare
electrice; termometre pentru vin; programe
de calculator referitoare la mâncare şi gătit;
aparate de stocare a datelor pentru informaţii
preînregistrate referitoare la gătit, prepararea
mâncării, procesarea alimentelor, vase de
gătit sau aparate de uz menajer; dispozitive
de control la distanţă (electronice); dispozitive de control de la distanţă pentru aparate
de exploatare; telecomenzi pentru acţionarea
aparatelor la încălzit şi a aparatelor de aer
condiţionat; mecanisme care funcţionează cu
monede; alarme; baterii galvanice; alimentatoare pentru acumulatoare; aparate pentru
indicarea temperaturii; transformatoare electrice; extinctoare; software de aplicaţie informatică pentru telefoane mobile, playere
portabile multimedia şi computere portabile,
şi anume software pentru crearea de cicluri
personalizate de spălătorie, furnizarea de
informaţii cu privire la pete şi alte probleme
de spălătorie şi furnizarea de asistenţă
tehnică pentru utilizarea maşinilor de spălat;
software de aplicaţie informatică pentru
telefoane mobile, playere portabile multimedia şi calculatoare portabile, şi anume software pentru accesarea cărţilor digitale de
bucate şi stocarea cărţilor de bucate; aplicaţii
software de calculator pentru maşini de
spălat, şi anume software pentru crearea de
cicluri personalizate de spălătorie şi pentru
controlul asupra ciclurilor de spălătorie; stabilizatoare de tensiune; furnizare de energie;
aparate de alimentare cu energie continuă;
piese şi accesorii pentru toate produsele
menţionate anterior care nu sunt incluse în
alte clase;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare, şi anume aparate pentru gătit,
încălzit, fript, prăjit, gătit cu abur, uscat, răcit
şi congelat, inclusiv răcitoare portabile sau
vitrine frigorifice de vin; aparate de gheaţă
portabile sau de masă; maşini pentru napolitane; cuptoare portabile sau de masă; tigăi
wok; aparate electrice pentru gătit cu aburi;
boilere de baie încălzibile electric; tăvi de
prăjit şi de copt; oale multifuncţionale; tăvi
portabile sau de masă; grătare portabile sau
de masă; plite portabile sau de masă;
cuptoare portabile sau de masă; cuptoare cu
inducţie; maşini de gătit portabile sau de
masă; frigidere portabile; dulapuri frigorifice;
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congelatoare portabile; carcase de congelatoare; aparate pentru răcirea băuturilor; cutii
frigorifice; aparate şi maşini de fabricare a
gheţii; lăzi frigorifice; cuptoare portabile sau
de masă; cuptoare cu microunde; maşini de
gătit cu aer cald; maşini de gătit orez; reşouri
pentru ţinut mâncarea la cald; sertare pentru
încălzirea alimentelor; aparate de încălzit
pentru oale; friteuze electrice; dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor; aparate de
încălzit farfurii, portabile sau de masă; oale
sub presiune; aparate de copt şi grătare;
rotisoare portabile sau de masă; frigări
pentru rotiserie; sobe de gătit în aer liber;
grătare în aer liber; instrumente şi accesorii
de grătar; aparate de prăjit pâine; cuptoare
pentru prăjit; ibrice; maşini electrice pentru
prepararea băuturilor calde; dispozitive electrice de spumat laptele; dispozitive pentru
prepararea ceaiului; percolatoare electrice de
cafea; aparate pentru espresso; aparate de
cappuccino; butelie electrică pentru apă;
aparate de preparat aluatul; aparate electrice
de făcut iaurt; aparate de preparat sorbet;
aparate de făcut îngheţată; aparate pentru
gătit clătite; fierbătoare de ouă; dispozitive de
preparat pâine; aparat de făcut sandvişuri;
aparate pentru preparat pizza; cuptoare
încălzibile electric pentru gustări; dispozitive,
inclusiv frigidere, congelatoare, combinaţie
de frigider-congelator, maşini de făcut
gheaţă; aragazuri electrice, cuptoare şi plite
de gătit; cuptoare, aragazuri şi plite de gătit
cu gaz; grătare cu gaz, electrice şi cu aburi;
hote de evacuare; frigidere pentru vin cu
temperatură controlată; cuptor electric în vid
cu temperatură controlată, cu baie de apă
încorporată; uscător de haine şi dulapuri cu o
singură uşă; aparate de încălzire, de răcire şi
de control al calităţii apei, inclusiv unităţi de
alimentare cu apă pentru distribuirea de apă
rece şi gheaţă de la frigidere; aparate pentru
distribuire de apă fierbinte, rece, fiartă, cu
bule şi filtrată; dozatoare de apă caldă;
încălzitoare de apă cu gaz şi electrice;
aparate de filtrare a apei; aparate şi maşini
pentru purificarea apei; sterilizatoare de apă;
dispozitive de filtrare a aerului din frigidere;
unităţi de alimentare şi filtrare a apei pentru
uz menajer; dispozitive de filtrare a apei
pentru amplasare pe masă; filtre pentru
robinetele de apă; instalaţii pentru răcirea
apei; piese şi accesorii pentru produsele
menţionate anterior care nu sunt incluse în
alte clase;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; tipărituri; articole de

MĂRCI
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar, şi anume cărţi de bucate;
publicaţii tipărite referitoare la gătit, prepararea hranei, conservarea alimentelor, ustensile de bucătărie sau aparate de uz casnic;
hârtie de pergament;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale pentru
perii; materiale de curăţare; lână metalică;
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase, şi anume unelte culinare, ustensile şi recipiente
(neelectrice), inclusiv cleşte, deschizătoare
de borcane, strecurători, cupe de îngheţată,
linguri pentru îngheţată, deschizătoare de
sticle, prese de usturoi (ustensile de bucătărie), răzătoare, tirbuşoane, suporturi pentru
linguri, cuţite pentru modelarea untului în
formă de rulouri, căuşe, duşlaguri, strecurători, maşini de tocat, perii pentru ungerea
produselor de patiserie, cleşti pentru copturi,
teluri, blendere manuale de aluat, spatule,
raclete pentru oale şi tigăi, sucitoare pentru
patiserie; ustensile pentru grătar, inclusiv
spatule, frigări de gătit porumb, perii de
grătar, grilă de grătar, tigaie pentru gătit pe
cărbuni, coşuri de grătar, lopăţică pentru
întors peşte şi termometre pentru gril;
savoniere; dozatoare de săpun; suporturi
pentru vase; rafturi pentru vase, site pentru
chiuvete; seturi de perii culinare compuse din
perii pentru chiuvete; perii pentru fructe şi
legume şi perii pentru vase; suporturi pentru
bureţi şi perii culinare; sertar pentru scule
culinare neelectrice, nu din metale preţioase;
suporturi de şervete din hârtie; cutii pentru
pâine; damigene; servicii de condimente;
inele pentru şerveţele; stand-suporturi pentru
instrumente culinare neelectrice, nu din metale preţioase; suporturi pentru capace de
oale; suporturi pentru cărţi de bucate; cutii
pentru reţete; oţetare nu din metale preţioase; suporturi pentru sticle de vin; răcitoare de
vinuri; stacane; recipiente pentru gheaţă;
vase de amestecare; vase pentru scurs
salata; tăvi pentru servirea alimentelor în pat,
nu din metale preţioase; aparate neelectrice
de preparat sucuri; site pentru făină; forme
de biscuiţi; forme de prăjituri; prese pentru
biscuiţi; râşniţe de piper; solniţe de piper;
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râşniţe de sare; solniţe; prese pentru biscuiţi;
seturi de decorare pentru torturi compuse din
forme de tort şi modele de decorare a produselor de patiserie şi seringi de glazurat;
suporturi pentru pahare din plastic; forme
pentru bucătărie; separatoare de grăsimi
pentru separarea grăsimilor din sosuri; seturi
de garnituri compuse din dispozitive pentru
tăierea bilelor de pepene galben şi cuţite în
formă de V şi de U; tocătoare; suporturi de
farfurii (ustensile de masă); presă de cartofi;
dispozitive de pisat cartofi; pulverizatoare
neelectrice de bucătărie pentru ulei; tocătoare pentru brânză, tăvi de servire a grătarului, nu din metale preţioase; mori pentru
produse alimentare neelectrice pentru tocare, râşnire, răzuire şi măcinare; separatoare
de ou; ecrane antistropi; perii concepute
pentru uz casnic; suporturi ramificate pentru
căni; cârlige pentru fructe; untiere; zaharniţe;
containere pentru frişcă; cutii pentru pâine;
caserole pentru mezeluri şi capace; suporturi
pentru condimente; containere pentru plante;
containere pentru torturi; tăvi (platouri de
servit); lăzi de gunoi; articole pentru baruri şi
accesorii pentru vin, inclusiv dispozitive
pentru îndepărtarea staniolului de pe sticlele
de vin, destupătoare pentru sticlele de vin,
shakere pentru cocteiluri, dispozitive de
turnat vin din sticle, nu din metale preţioase
şi gulere pentru sticlele de vin care previn
picurarea, nu din metale preţioase; vase de
gătit neelectrice, inclusiv tigăi, ceaune de
fontă, tigăi sote, cratiţe sote, tigăi orientale
(wok), cratiţe de supă, cuptoare olandeze,
vase de sos, caserole, grătare (neelectrice),
tigăi pentru grătar, oale, tigăi, ceainice şi
componente pentru acestea; forme pentru
prăjituri, inclusiv tăvi şi forme de copt, forme
pentru checuri, vas pentru prepararea
pateului de cărnet, grilaje pentru răcire, vase
de brioşe, container pentru pizza, tăvi pentru
plăcinte, tavă înaltă, roastere, caserole şi
componente ale acestora.
(531) CFE(5) 11.01.10; 11.03.07.

(210) 035419
(220) 2014.07.08
(730) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.,
corporaţie din statul Michigan, US
500 Renaissance Drive, Suite 101,
Saint Joseph, Michigan 49085,
Statele Unite ale Americii
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07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; maşini automate pentru
vânzare, şi anume maşini folosite la prelucrarea sau prepararea alimentelor şi băuturilor; maşini şi aparate electrice culinare
pentru tăiere, răzuire, râşnire, mărunţire,
strujire, măcinare, tescuire, zdrobire, aşchiere, feliere, frământare, emulsionare, lichefiere, batere, amestecare, agitare sau cojire
de alimente, inclusiv maşini electrice de
preparare a alimentelor; bătătoare electrice;
mixere electrice; mixer electric pentru ouă;
maşini electrice de bucătărie; aparate electrice pentru prepararea piureurilor, de uz casnic; maşini pentru prepararea băuturilor gazoase sau carbogazoase; maşini de preparare a băuturilor reci; filtru pentru lapte de
soia; maşini pentru prepararea ceaiului; prese electrice pentru fructe; storcătoare electrice pentru fructe şi legume; centrifuge; maşini
pentru tăierea alimentelor; maşini de tocat;
roboţi de bucătărie; aparate electrice de
feliat; dispozitive electrice pentru decojire;
cuţite electrice; maşini electrice de ascuţit
cuţite; satâre universale; ascuţitori universale; răzătoare pentru legume; aparate de făcut
paste; râşniţe de cafea electrice; mori de
cafea electrice; râşniţe pentru condimente
(acţionate electric); dispozitiv pentru preparat
îngheţată; deschizătoare electrice de conserve; maşini de cusut; maşini de tricotat;
maşini de călcat; motoare, inclusiv motoare
electrice (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre); compresoare de refrigerare şi
condiţionare a aerului; pompe acţionate electric; maşini de condensare; maşini de spălat
haine; maşini de stoarcere a rufelor; maşini
de spălat vase; compactoare, inclusiv compactoare de deşeuri alimentare şi de gunoi;
concasoare, inclusiv pentru deşeuri; maşini
de curăţat electrice (spălat sub presiune);
maşini de spălat pentru produsele alimentare; maşini şi maşini-unelte; piese şi accesorii
pentru toate produsele menţionate neincluse
în alte clase;
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08 - unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras,
şi anume unelte de mână şi instrumente acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; maşini de ras; inclusiv deschizătoare de borcane, butelii, conserve, dispozitive pentru curăţarea fructelor şi legumelor, storcătoare de
lămâi, dispozitive de scos sâmburii de fructe,
ustensilă pentru tăiat cartofi pai; tocătoare,
mărunţitoare şi felietoare de legume; răzătoare de brânză; felietoare spirală, inclusiv
dispozitive pentru feliat brânză, dispozitive
pentru feliat ouă, dispozitive pentru feliat
ciuperci; cuţite pentru pizza, cuţite pentru
pizza şi dispozitive de feliat acţionate manual; spărgătoare de nuci care nu sunt făcute
din metale preţioase; furci canape şi distribuitoare; cuţite, furculiţe şi linguri, inclusiv
cuţite în formă de V şi de U pentru ornat alimente, teci pentru cuţite, foarfece acţionate
manual (foarfece), dispozitive manuale de
ascuţit cuţite, cuţite, inclusiv cuţite din oţel,
brişte, cuţite pentru dezosare, cuţite pentru
friptură, cuţite de masă, cuţite de bucătărie
folosite de bucătari, cuţite de măcelărie,
cuţite mici de bucătărie pentru cojirea fructelor şi legumelor; tacâmuri de masă printre
care cuţite, furculiţe şi linguri; fiare de călcat
electrice;
09 - aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor, şi anume aparate şi
instrumente de cântărire, măsurare, control;
cântare alimentare; termostate pentru produse alimentare; termostate pentru aparate;
termometre pentru cuptoare şi rotisoare;
calculatoare personale şi portabile; software
şi firmware pentru exploatarea şi controlul de
la distanţă al aparatelor casnice, aparatelor
electrice de dimensiuni mici, iluminatului,
sistemelor de divertisment şi de control la
domiciliu, sistemelor de securitate şi al
dispozitivelor de comunicaţii; scanere optice;
imprimante de calculator; monitoare de calculator; periferice adaptate pentru a fi folosite
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la calculatoare; aparate electrice de dimensiuni mici, aparate de iluminat, sisteme de
divertisment şi de control la domiciliu, sisteme de securitate şi dispozitive de comunicaţii; sistem de control pentru automatizarea
casei operate printr-un suport de web, inclusiv panouri electrice de control pentru operaţii digitale bazate pe suport web şi controlul
aparatelor de casă, aparate electrice mici,
dispozitive de iluminat, de divertisment şi
sisteme de control la domiciliu, sisteme de
securitate şi dispozitive de comunicare digitale bazate pe suport web; hardware tip
gateway central de comunicaţii pentru acasă
pentru facilitarea integrării multiplelor medii
de comunicaţii într-un singur gateway de
comunicaţii; modeme de Internet în bandă
largă; memorii USB; dispozitive de stocare
de memorie digitală; cronometre automate
utilizate la aparatele de gătit; temporizatoare
automate folosite la aparatele pentru prepararea băuturilor; temporizatoare electrice;
termometre pentru vin; programe de calculator referitoare la mâncare şi gătit; aparate de
stocare a datelor pentru informaţii preînregistrate referitoare la gătit, prepararea mâncării,
procesarea alimentelor, vase de gătit sau
aparate de uz menajer; dispozitive de control
la distanţă (electronice); dispozitive de control de la distanţă pentru aparate de exploatare; telecomenzi pentru acţionarea aparatelor la încălzit şi a aparatelor de aer condiţionat; mecanisme care funcţionează cu monede; alarme; baterii galvanice; alimentatoare
pentru acumulatoare; aparate pentru indicarea temperaturii; transformatoare electrice;
extinctoare; software de aplicaţie informatică
pentru telefoane mobile, playere portabile
multimedia şi computere portabile, şi anume
software pentru crearea de cicluri personalizate de spălătorie, furnizarea de informaţii cu
privire la pete şi alte probleme de spălătorie
şi furnizarea de asistenţă tehnică pentru
utilizarea maşinilor de spălat; software de
aplicaţie informatică pentru telefoane mobile,
playere portabile multimedia şi calculatoare
portabile, şi anume software pentru accesarea cărţilor digitale de bucate şi stocarea
cărţilor de bucate; aplicaţii software de calculator pentru maşini de spălat, şi anume software pentru crearea de cicluri personalizate
de spălătorie şi pentru controlul asupra
ciclurilor de spălătorie; stabilizatoare de
tensiune; furnizare de energie; aparate de
alimentare cu energie continuă; piese şi
accesorii pentru toate produsele menţionate
anterior care nu sunt incluse în alte clase;
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11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare, şi anume aparate pentru
gătit, încălzit, fript, prăjit, gătit cu abur, uscat,
răcit şi congelat, inclusiv răcitoare portabile
sau vitrine frigorifice de vin; aparate de
gheaţă portabile sau de masă; maşini pentru
napolitane; cuptoare portabile sau de masă;
tigăi wok; aparate electrice pentru gătit cu
aburi; boilere de baie încălzibile electric; tăvi
de prăjit şi de copt; oale multifuncţionale; tăvi
portabile sau de masă; grătare portabile sau
de masă; plite portabile sau de masă;
cuptoare portabile sau de masă; cuptoare cu
inducţie; maşini de gătit portabile sau de
masă; frigidere portabile; dulapuri frigorifice;
congelatoare portabile; carcase de congelatoare; aparate pentru răcirea băuturilor; cutii
frigorifice; aparate şi maşini de fabricare a
gheţii; lăzi frigorifice; cuptoare portabile sau
de masă; cuptoare cu microunde; maşini de
gătit cu aer cald; maşini de gătit orez; reşouri
pentru ţinut mâncarea la cald; sertare pentru
încălzirea alimentelor; aparate de încălzit
pentru oale; friteuze electrice; dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor; aparate de
încălzit farfurii, portabile sau de masă; oale
sub presiune; aparate de copt şi grătare;
rotisoare portabile sau de masă; frigări
pentru rotiserie; sobe de gătit în aer liber;
grătare în aer liber; instrumente şi accesorii
de grătar; aparate de prăjit pâine; cuptoare
pentru prăjit; ibrice; maşini electrice pentru
prepararea băuturilor calde; dispozitive electrice de spumat laptele; dispozitive pentru
prepararea ceaiului; percolatoare electrice de
cafea; aparate pentru espresso; aparate de
cappuccino; butelie electrică pentru apă;
aparate de preparat aluatul; aparate electrice
de făcut iaurt; aparate de preparat sorbet;
aparate de făcut îngheţată; aparate pentru
gătit clătite; fierbătoare de ouă; dispozitive de
preparat pâine; aparat de făcut sandvişuri;
aparate pentru preparat pizza; cuptoare
încălzibile electric pentru gustări; dispozitive,
inclusiv frigidere, congelatoare, combinaţie
de frigider-congelator, maşini de făcut gheaţă; aragazuri electrice, cuptoare şi plite de
gătit; cuptoare, aragazuri şi plite de gătit cu
gaz; grătare cu gaz, electrice şi cu aburi;
hote de evacuare; frigidere pentru vin cu
temperatură controlată; cuptor electric în vid
cu temperatură controlată, cu baie de apă
încorporată; uscător de haine şi dulapuri cu o
singură uşă; aparate de încălzire, de răcire şi
de control al calităţii apei, inclusiv unităţi de
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alimentare cu apă pentru distribuirea de apă
rece şi gheaţă de la frigidere; aparate pentru
distribuire de apă fierbinte, rece, fiartă, cu
bule şi filtrată; dozatoare de apă caldă;
încălzitoare de apă cu gaz şi electrice;
aparate de filtrare a apei; aparate şi maşini
pentru purificarea apei; sterilizatoare de apă;
dispozitive de filtrare a aerului din frigidere;
unităţi de alimentare şi filtrare a apei pentru
uz menajer; dispozitive de filtrare a apei
pentru amplasare pe masă; filtre pentru
robinetele de apă; instalaţii pentru răcirea
apei; piese şi accesorii pentru produsele
menţionate anterior care nu sunt incluse în
alte clase;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar, şi anume cărţi de bucate;
publicaţii tipărite referitoare la gătit, prepararea hranei, conservarea alimentelor, ustensile de bucătărie sau aparate de uz casnic;
hârtie de pergament;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale pentru
perii; materiale de curăţare; lână metalică;
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase, şi anume unelte culinare, ustensile şi recipiente
(neelectrice), inclusiv cleşte, deschizătoare
de borcane, strecurători, cupe de îngheţată,
linguri pentru îngheţată, deschizătoare de
sticle, prese de usturoi (ustensile de bucătărie), răzătoare, tirbuşoane, suporturi pentru
linguri, cuţite pentru modelarea untului în
formă de rulouri, căuşe, duşlaguri, strecurători, maşini de tocat, perii pentru ungerea
produselor de patiserie, cleşti pentru copturi,
teluri, blendere manuale de aluat, spatule,
raclete pentru oale şi tigăi, sucitoare pentru
patiserie; ustensile pentru grătar, inclusiv
spatule, frigări de gătit porumb, perii de grătar, grilă de grătar, tigaie pentru gătit pe cărbuni, coşuri de grătar, lopăţică pentru întors
peşte şi termometre pentru gril; savoniere;
dozatoare de săpun; suporturi pentru vase;
rafturi pentru vase, site pentru chiuvete; seturi de perii culinare compuse din perii pentru
chiuvete; perii pentru fructe şi legume şi perii
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pentru vase; suporturi pentru bureţi şi perii
culinare; sertar pentru scule culinare neelectrice, nu din metale preţioase; suporturi
de şervete din hârtie; cutii pentru pâine; damigene; servicii de condimente; inele pentru
şerveţele; stand-suporturi pentru instrumente
culinare neelectrice, nu din metale preţioase;
suporturi pentru capace de oale; suporturi
pentru cărţi de bucate; cutii pentru reţete;
oţetare nu din metale preţioase; suporturi
pentru sticle de vin; răcitoare de vinuri; stacane; recipiente pentru gheaţă; vase de
amestecare; vase pentru scurs salata; tăvi
pentru servirea alimentelor în pat, nu din
metale preţioase; aparate neelectrice de
preparat sucuri; site pentru făină; forme de
biscuiţi; forme de prăjituri; prese pentru biscuiţi; râşniţe de piper; solniţe de piper; râşniţe de sare; solniţe; prese pentru biscuiţi; seturi de decorare pentru torturi compuse din
forme de tort şi modele de decorare a produselor de patiserie şi seringi de glazurat; suporturi pentru pahare din plastic; forme pentru bucătărie; separatoare de grăsimi pentru
separarea grăsimilor din sosuri; seturi de
garnituri compuse din dispozitive pentru tăierea bilelor de pepene galben şi cuţite în formă de V şi de U; tocătoare; suporturi de farfurii (ustensile de masă); presă de cartofi;
dispozitive de pisat cartofi; pulverizatoare
neelectrice de bucătărie pentru ulei; tocătoare pentru brânză, tăvi de servire a grătarului,
nu din metale preţioase; mori pentru produse
alimentare neelectrice pentru tocare, râşnire,
răzuire şi măcinare; separatoare de ou;
ecrane antistropi; perii concepute pentru uz
casnic; suporturi ramificate pentru căni; cârlige pentru fructe; untiere; zaharniţe; containere pentru frişcă; cutii pentru pâine; caserole
pentru mezeluri şi capace; suporturi pentru
condimente; containere pentru plante; containere pentru torturi; tăvi (platouri de servit);
lăzi de gunoi; articole pentru baruri şi accesorii pentru vin, inclusiv dispozitive pentru
îndepărtarea staniolului de pe sticlele de vin,
destupătoare pentru sticlele de vin, shakere
pentru cocteiluri, dispozitive de turnat vin din
sticle, nu din metale preţioase şi gulere pentru sticlele de vin care previn picurarea, nu
din metale preţioase; vase de gătit neelectrice, inclusiv tigăi, ceaune de fontă, tigăi sote,
cratiţe sote, tigăi orientale (wok), cratiţe de
supă, cuptoare olandeze, vase de sos, caserole, grătare (neelectrice), tigăi pentru grătar,
oale, tigăi, ceainice şi componente pentru
acestea; forme pentru prăjituri, inclusiv tăvi şi
forme de copt, forme pentru checuri, vas
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pentru prepararea pateului de cărnet, grilaje
pentru răcire, vase de brioşe, container
pentru pizza, tăvi pentru plăcinte, tavă înaltă,
roastere, caserole şi componente ale acestora.
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(210) 035425
(220) 2014.07.10
(730) EMILIO PROFILI, MD
Str. Frumoasa nr. 36,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 035421
(220) 2014.07.09
(730) BUZAJI Denis, MD
Str. Sverdlov nr. 57,
MD-3819, Congaz, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)
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01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei;
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.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Italia", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, verde, roşu.
(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) 06.01.02; 06.01.03; 06.01.04; 26.11.12;
27.05.11; 29.01.13.

(210) 035428
(220) 2014.07.11
(730) CALAMANOV Alexandru, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 73,
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 semnaliza-
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re, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(531) CFE(5) 26.04.17; 26.04.24; 26.05.01; 26.05.11;
27.05.01; 27.07.24.

(210) 035435
(220) 2014.07.14
(730) INCASO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Şos. Hînceşti nr. 138/1,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 035436
(220) 2014.07.14
(730) INCASO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Şos. Hînceşti nr. 138/1,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 035443
(220) 2014.07.15
(730) ANAIT Limited, VG
P O Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola,
Insulele Virgine Britanice
(540)

(511) NCL(10-2014)
14 - ceasuri deşteptătoare; ancore pentru ceasuri
şi ceasornicărie; ceasornice atomice; casete
de arc cu sistem de blocare a axului (ceasornicărie); carcase pentru ceasornice şi
ceasornicărie; casete de prezentare pentru
ceasuri; cronografe; cronometre; instrumente
pentru măsurarea timpului; cronoscoape;
cutii de ceas; indicatoare de ceas; ceasuri cu
brăţară; ceasornice electrice şi ceasuri; mecanisme de ceasornic; ceasuri de control;
cadrane (ceasornicărie); ceasuri de referinţă
(ceasuri etalon); componente mobile pentru
ceasornicărie; pendule de ceas şi ceasornicărie; ceasuri de cronometrare; brăţări de
ceas; cadrane solare; curele de ceas; carcase de ceasuri de mână; lanţuri de ceas; sticlă
de ceas; geamuri de ceas; arcuri de ceas;
ceasuri cu brăţară.

MĂRCI
(210) 035444
(220) 2014.07.15
(730) ANAIT Limited, VG
P O Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola,
Insulele Virgine Britanice
(540)

MD - BOPI 10/2014
(540)

(591) Culori revendicate: gri, negru.
(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice.
(531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.24; 26.11.08.

(511) NCL(10-2014)
14 - ceasuri deşteptătoare; ancore pentru ceasuri
şi ceasornicărie; ceasornice atomice; casete
de arc cu sistem de blocare a axului (ceasornicărie); carcase pentru ceasornice şi
ceasornicărie; casete de prezentare pentru
ceasuri; cronografe; cronometre; instrumente
pentru măsurarea timpului; cronoscoape;
cutii de ceas; indicatoare de ceas; ceasuri cu
brăţară; ceasornice electrice şi ceasuri; mecanisme de ceasornic; ceasuri de control;
cadrane (ceasornicărie); ceasuri de referinţă
(ceasuri etalon); componente mobile pentru
ceasornicărie; pendule de ceas şi ceasornicărie; ceasuri de cronometrare; brăţări de
ceas; cadrane solare; curele de ceas; carcase de ceasuri de mână; lanţuri de ceas; sticlă
de ceas; geamuri de ceas; arcuri de ceas;
ceasuri cu brăţară.
(531) CFE(5) 02.09.01; 02.09.23; 04.05.21.

(210) 035468
(220) 2014.07.14
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii

(210) 035469
(220) 2014.07.14
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: gri, negru.
(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice.
(531) CFE(5) 14.05.01; 27.03.15.

(210) 035470
(220) 2014.07.14
(730) NORITAKE CO., LIMITED, JP
1-36, Noritake-Shinmachi 3-chome, Nishi-ku,
Nagoya, Japonia
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - materiale stomatologice; preparate farmaceutice, inclusiv pentru uz dentar, dar fără a se
limita la acestea; remedii de uz dentar.
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(210) 035471
(220) 2014.07.14
(730) The Gillette Company, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
08 - lame de unică folosinţă.

(210) 035472
(220) 2014.07.16
(730) Qualcomm Incorporated, US
5775 Morehouse Drive, San Diego, CA
92121-1714, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - circuite integrate, componente hardware şi
software de calculatoare pentru procesarea
semnalului în aparate de comunicaţie fără fir,
modeme, dispozitive electronice de larg consum, dispozitive media portabile, dispozitive
mobile de jocuri, telefoane mobile, telefoane
inteligente, tablete PC, computere portabile
şi dispozitive informatice de buzunar; modeme şi amplificatoare; instrumente de compresie şi de decompresie a semnalului, codificatoare şi decodificatoare de voce, şi anume vocodere, şi software de compresie şi
decompresie a semnalului şi instrucţiuni tehnice vândute împreună cu acestea; hardware
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şi software pentru protecţia electronică a
conţinutului multimedia; software pentru aplicaţii mobile; software în formă de aplicaţie
mobilă pentru a descoperi, organiza, partaja,
conecta, juca şi accesa jocuri video; software
descărcabil în formă de aplicaţie mobilă pentru preluarea şi afişarea articolelor, clipurilor
video şi altor relatări legate de jocurile video;
programe şi software de calculator pentru
dispozitive de comunicaţii; software şi programe ce permit utilizatorilor de dispozitive
de comunicaţii să acceseze în mod simultan
baze de date şi reţele informatice globale;
software informatic ce permite transferul de
date între aparate mobile de comunicaţii;
terminale de comunicaţii mobile, inclusiv
dispozitive de comunicaţii de date şi voce
utilizate în sistemele de comunicaţii terestre
sau pe bază de satelit; hardware de telecomunicaţii şi reţele de date, şi anume dispozitive pentru transportul şi agregarea transmisiilor de voce, date şi comunicaţii video prin
diverse infrastructuri de reţele şi protocoale
de comunicaţii; dispozitive electronice, şi
anume hardware de calculator pentru accesarea reţelelor informatice globale şi de comunicaţii; programe şi software de calculator;
ecrane de computer, modeme, decodoare,
tablete, computere portabile şi piese, componente şi accesorii pentru produsele de mai
sus; aparate de comunicaţie fără fir, şi anume modeme, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane inteligente, telefoane fără
fir buclă locală şi aparate manuale pentru
servicii de comunicaţii personale (PCS), piese componente şi instrucţiuni de utilizare
vândute împreună cu acestea; ansambluri de
circuite de transmisie-recepţie cu frecvenţă
radio (RF) şi frecvenţă medie (IF) şi ansambluri de circuite pentru procesarea semnalului analog şi digital pentru aparate de comunicaţie fără fir.
(531) CFE(5) 01.15.05; 05.05.20; 24.17.21; 26.01.13;
26.13.01; 26.13.25; 27.05.01.

(210) 035473
(220) 2014.07.16
(730) TIHON Veaceslav, MD
Str. C. Pahomi nr. 11, MD-3721,
Lozova, Străşeni, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 10/2014
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv toate serviciile
sus-menţionate furnizate prin intermediul
Internetului;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 17.05.21; 24.15.21; 26.01.05; 26.01.21;
26.01.24; 26.04.10; 26.04.24.

(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 - publicaţii periodice, ziare, albume, reviste,
pliante, cataloage, tipărituri;
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;
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;

(210) 035474
(220) 2014.07.16
(730) TIHON Veaceslav, MD
Str. C. Pahomi nr. 11, MD-3721,
Lozova, Străşeni, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: sur, 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;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;

16 - publicaţii periodice, ziare, albume, reviste,
pliante, cataloage, tipărituri;

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

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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38 - telecomunicaţii; servicii de difuzare de Internet incluse în clasa 38;

TRADEMARKS
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv toate serviciile
sus-menţionate furnizate prin intermediul
Internetului;
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;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 20.05.13; 26.04.09; 27.03.15; 27.05.09;
27.05.22; 29.01.13.

(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 035483
(220) 2014.07.18
(730) COLESNIC Ghenadie, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 2, ap. 36 a,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 035475
(220) 2014.07.11
(730) ZELINSCHI Valeriu, MD
Str. Măceşilor nr. 15,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: bordo, auriu, alb, roşu,
verde.
(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)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 03.03.01; 03.03.15; 26.04.15; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.07; 27.05.24.

(210) 035476
(220) 2014.07.11
(730) ZELINSCHI Valeriu, MD
Str. Măceşilor nr. 15,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.13; 24.09.07; 24.09.22; 26.01.20;
26.04.06; 26.04.10; 29.01.15.

(210) 035485
(220) 2014.07.17
(730) ŢURCAN Ecaterina, MD
Str. Maria Tănase nr. 5,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 10/2014
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(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;
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) 08.01.15; 08.01.16; 24.09.07; 25.01.10;
25.01.25; 27.05.01.

(210) 035487
(220) 2014.07.22
(730) COJOCARU Andrian, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 26.04.03; 27.05.03; 27.05.22.

(210) 035486
(220) 2014.07.17
(730) ŢURCAN Ecaterina, MD
Str. Maria Tănase nr. 5,
MD-2008, 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

(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;
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 şi cererea de ofertă se face
prin intermediul Internetului pentru a facilita
vânzarea de produse şi servicii printr-o reţea
de calculatoare şi furnizarea de feedback
evaluativ şi evaluări de produse şi servicii ale
vânzătorilor, valoarea şi preţurile produselor
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şi a serviciilor vânzătorilor, performanţa
cumpărătorilor şi a vânzătorilor, livrarea, precum şi experienţa globală de negociere în
legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.

TRADEMARKS
(540)

(210) 035489
(220) 2014.07.22
(730) NESTEROV Andrei, MD
Str. A. Puşkin nr. 43, ap. 14,
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;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "JEWELRY", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
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;
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.
(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.23; 27.05.09; 27.05.13.

(210) 035490
(220) 2014.07.22
(730) COJOCARU Ruslan, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
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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.
(531) CFE(5) 03.07.15; 25.07.08; 25.12.25; 26.01.15;
26.01.21; 27.05.24.

(210) 035496
(220) 2014.07.21
(730) IOVU Radu, MD
Str. Igor Vieru nr. 9, ap. 7,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
SAVIN Ivan, MD
Bd. Moscova nr. 11, ap. 432,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(591) Culori revendicate: verde.
(511) NCL(10-2014)
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, filtre pentru apă.
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(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 24.01.15; 25.01.06; 25.01.15; 25.01.25;
26.01.18; 27.05.22; 29.01.12.

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.03.

(210) 035527
(220) 2014.07.21
(730) COROLEŢCHI Adrian, MD
Str. Chişinău nr. 16,
MD-6521, Floreni, Anenii Noi,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de executare a
tatuajelor şi piercingului.
(531) CFE(5) 01.01.03; 01.01.10; 26.04.13; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.24.

(210) 035534
(220) 2014.07.25
(730) FOIU IRINA, întreprindere individuală, MD
Str. Răsăritului nr. 5,
MD-2082, Coloniţa, Republica Moldova
(540)

(210) 035535
(220) 2014.07.25
(730) KURARAY CO., LTD., JP
1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama
Prefecture, Japonia
(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;
porţelan dentar, ceramică dentară, aliaje
dentare, abrazivi de uz dentar, grund dentar,
adezivi de uz dentar, amalgam dentar, lianţi
dentari, cimenturi dentare, materiale pentru
imprimări dentare, materiale de sigilare a
fisurilor de uz dentar, compuşi de restaurare
dentară, ceară dentară, materiale pentru
plombarea dinţilor, polimer şi răşină pentru
scopuri dentare, materiale pentru obturarea
dinţilor.

(210) 035536
(220) 2014.07.25
(730) KURARAY CO., LTD., JP
1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama
Prefecture, Japonia
(540)

(591) Culori revendicate: roşu-închis, galben.
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(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;
porţelan dentar, ceramică dentară, aliaje
dentare, abrazivi de uz dentar, grund dentar,
adezivi de uz dentar, amalgam dentar, lianţi
dentari, cimenturi dentare, materiale pentru
imprimări dentare, materiale de sigilare a
fisurilor de uz dentar, compuşi de restaurare
dentară, ceară dentară, materiale pentru
plombarea dinţilor, polimer şi răşină pentru
scopuri dentare, materiale pentru obturarea
dinţilor;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură; dinţi artificiali; aparate dentare electrice; freze de uz dentar; scaune pentru
examinare stomatologică; proteze dentare;
oglinzi de uz stomatologic; pivoţi dentari;
aparate de frezare programabile pentru scopuri stomatologice; maşini şi instrumente de
şlefuire pentru scopuri stomatologice; proiectare asistată de calculator (CAD)/fabricaţie
asistată de calculator (CAM) de unităţi pentru
scopuri de restaurare dentară; maşini, instrumente şi aparate ortodontice pentru scopuri dentare.

TRADEMARKS
(210) 035551
(220) 2014.07.31
(730) IOVU Radu, MD
Str. Igor Vieru nr. 9, ap. 7,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
SAVIN Ivan, MD
Bd. Moscova nr. 11, ap. 432,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde, albastru, albastrudeschis, albastru-închis.
(511) NCL(10-2014)
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, filtre de apă.

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02.

(531) CFE(5) 01.15.09; 01.15.15; 05.03.13; 17.02.01;
17.02.02; 26.11.08; 27.05.11; 29.01.14.

(210) 035537
(220) 2014.07.28
(730) Koch Agronomic Services, LLC, US
4111 East 37th Street North, Wichita,
Kansas 67220, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 035565
(220) 2014.08.01
(730) GLOBAL GURAYSH FZCO, AE
P.O.Box 119640, Dubai,
Emiratele Arabe Unite
(540)

(511) NCL(10-2014)
01 - îngrăşăminte; aditivi pentru îngrăşăminte;
aditivi chimici pentru îngrăşăminte pentru
inhibarea ureazei.
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(511) NCL(10-2014)
21 - coşuri de uz casnic; linguri de turnare pentru
bucătărie/polonice; recipiente termoizolante
pentru băuturi; filtre de cafea neelectrice;
râşniţe de cafea acţionate manual; servicii de
cafea (veselă); ibrice de cafea neelectrice;
recipiente de uz casnic sau pentru bucătărie;
borcane pentru biscuiţi/fursecuri, cutii pentru
biscuiţi/fursecuri; ustensile de gătit; ustensile
de gătit neelectrice; dispozitive de răcire a
alimentelor de uz casnic care conţin lichide
pentru schimb de căldură; căni, ceşti; pahare
de hârtie sau plastic; farfurii pentru masă de
unică folosinţă; pahare pentru băuturi; adăpători; veselă de băut; cupe de ou; sticlă
emailată; vase pentru fructe; boluri de sticlă;
mănuşi de uz casnic; recipiente termoizolante; găleţi pentru gheaţă; recipiente de bucătărie; forme pentru cuburi de gheaţă; forme
(ustensile de bucătărie); plăci de hârtie; salatiere; zaharniţe; farfurii de masă; bile de ceai;
containere pentru ceai; servicii pentru ceai
(veselă); filtre de ceai; ceainice; veselă/tăvi
pentru legume; vase metalice pentru prepararea îngheţatei şi băuturilor reci;
30 - înlocuitori de cafea; băuturi pe bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; băuturi pe
bază de cafea; băuturi pe bază de ceai; biscuiţi; pâine; turte dulci; chifle; pesmeţi; checuri, brioşe; ciocolată; băuturi de ciocolată cu
lapte; cacao; băuturi de cacao cu lapte; produse din cacao; cafea; băuturi de cafea cu
lapte; arome de cafea (arome); preparate
vegetale folosite ca înlocuitori de cafea; cafea brută; arome, altele decât uleiurile esenţiale; arome (arome), altele decât uleiurile
esenţiale, pentru băuturi; arome (arome),
altele decât uleiurile esenţiale, pentru prăjituri; iaurt îngheţat (îngheţată); miere; îngheţată; lianţi pentru îngheţată; gheaţă pentru
băuturi răcoritoare; ceai rece; macaroane/paste; pricomigdale; griş; şerbeturi (îngheţată); zahăr; produse zaharoase; îndulcitori naturali; ceai; vanilie (aromă) (aromatizanţi); vanilină (înlocuitori de vanilie); stabilizatori pentru frişcă.

MD - BOPI 10/2014
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - săpunuri, şi anume săpun pentru corp şi
săpun în calupuri.

(210) 035576
(220) 2014.08.05
(730) SADRO URSU S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 188,
MD-2023, 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) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.03; 27.05.24.

(531) CFE(5) 08.07.01; 11.03.03; 11.03.04; 25.01.06;
27.01.12.

(210) 035566
(220) 2014.08.04
(730) Shulton, Inc., US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii

(210) 035595
(220) 2014.08.11
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 63,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(210) 035598
(220) 2014.08.11
(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).

(210) 035596
(220) 2014.08.11
(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).

(210) 035599
(220) 2014.08.11
(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).

(210) 035597
(220) 2014.08.11
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 63,
MD-2009, Chişinău, 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;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 035600
(220) 2014.08.11
(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).

(210) 035601
(220) 2014.08.11
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 63,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

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

(210) 035602
(220) 2014.08.11
(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).

(210) 035605
(220) 2014.08.12
(730) International Supermarket Stores Ltd., FR
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
59170 Croix, Franţa
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ''MARKET'', cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, verde, alb.
(511) NCL(10-2014)
16 - hârtie; carton (brut, semiprelucrat sau pentru
papetărie); produse de imprimerie, caractere
pentru tipografie; cartonaje; saci, pungi şi folii
de împachetat din hârtie sau din plastic; coli
de hârtie (papetărie); carduri de fidelitate;
materiale de legat, fotografii, clişee tipografice; papetărie; adezivi (cleiuri) pentru papetărie sau de uz menajer; materiale pentru ar-
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tişti, pensule de vopsit; cutii pentru pictură
(articole de uz şcolar); maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilei); materiale
didactice şi instructive (cu excepţia aparatelor); rechizite şcolare; agrafe de birou, piuneze, ascuţitori, lichide pentru corecturi, cuţite
de hârtie; pixuri; creioane, suporturi pentru
mine, gume de şters; plicuri; blocuri (papetărie); carnete de notiţe; mape pentru documente; clasoare; publicaţii imprimate; produse de imprimerie, reviste (publicaţii periodice), prospecte, manuale (ghiduri), albume,
cărţi, periodice; almanahuri, broşuri, cărţi de
scris sau de colorat, cataloage; calendare;
fotografii (imprimate); suporturi pentru fotografii; litografii, gravuri; picturi; afişe, hărţi
geografice, reviste; bobine pentru panglicile
de cerneală; maşini de sigilat; timbre poştale;
distribuitoare de benzi adezive (articole de
papetărie); şerveţele pentru demachiat din
hârtie; scutece pentru sugari din hârtie sau
celuloză (de unică folosinţă); filtre de cafea
din hârtie; decalcomanii; saci de gunoi din
hârtie sau din material plastic; pungi pentru
gătit în cuptorul cu microunde; indicatoare
din hârtie sau carton; hârtie igienică; lenjerie
de masă din hârtie; prosoape şi batiste de
hârtie; felicitări; cărţi poştale; tipare pentru
croitorie; mătănii, globuri terestre; contractetip de închiriere şi financiare; bilete; steguleţe
din hârtie; cupoane-tip de discount;
21 - ustensile de menaj sau de bucătărie şi recipiente neelectrice (nu din metale preţioase
sau placate); ustensile de bucătărie şi servicii
(veselă) din sticlă, porţelan şi faianţă; veselă
(alta decât tacâmurile), alta decât cea din
metale preţioase; baterii de bucătărie, farfurii,
boluri, gobelete, bomboniere, nu din metale
preţioase; recipiente de băut; vase de băut;
oale de gătit; cutii pentru biscuiţi; obiecte
necesare pentru picnic (veselă); recipiente
termoizolante pentru alimente, sticle izolante;
deschizători de sticle; tirbuşoane; sacoşe
termoizolante; termosuri pentru turişti, lăzi
portabile neelectrice; recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor; perii pentru
curăţarea recipientelor şi a containerelor,
dozatoare de săpun; distribuitoare de hârtie
igienică; săpuniere; frânghii pentru întins
rufele; cleşti de rufe; mese de călcat; lăzi de
gunoi; vase (recipiente), chiuvete; articole
pentru curăţare; capcane pentru insecte;
ghivece de flori; coşuri de uz menajer, nu din
metale preţioase; piepteni, bureţi, perii, periuţe de dinţi, periuţe pentru unghii; truse şi ustensile de toaletă; ustensile cosmetice; pulverizatore de parfum; cădiţe portabile pentru
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nou-născuţi; oale de noapte; casolete de ars
mirodenii; jgheaburi, litiere pentru animale;
instrumente pentru stropire; lucrări de artă
din porţelan, teracotă sau sticlă; candelabre;
mănuşi de grădinărit; vase pentru plante;
vaze; pliciuri de muşte; limbi de încălţat pantofii; pămătufuri de praf; instrumente mecanice neelectrice de fărâmiţare şi tăiere a produselor alimentare;
24 - materiale textile; ţesături adezive destinate
aplicării la cald, materiale pentru capitonare;
lenjerie de pat; lenjerie de uz casnic; lenjerie
de masă, altele decât din hârtie; materiale
textile pentru baie, cu excepţia hainelor; draperii din material textil sau din plastic; perdele pentru duş din material textil sau din plastic; perdele; materiale textile de acoperit pereţii; huse pentru mobilă; materiale plastice
(înlocuitori de ţesături), feţe de masă, altele
decât din hârtie; plase contra ţânţarilor; batiste din materiale textile; şerveţele demachiante din materiale textile;
29 - carne, peşte, carne de pasăre şi vânat; extracte din carne, peşte, carne de pasăre şi
vânat; cărnuri; produse de peşte; testacee;
moluşte şi crustacee, cu excepţia celor vii;
fructe, legume şi ciuperci conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, gemuri, marmeladă, compot; ouă; lapte şi produse lactate;
unt; margarină; caşcaval; băuturi lactate,
preponderent din lapte; iaurturi; lapte de soia
(înlocuitor de lapte); uleiuri şi grăsimi alimentare; supe; alimente din carne, peşte, pasăre
şi vânat; produse prefabricate din carne,
peşte, pasăre, vânat, fructe sau legume;
preparate proteinice pentru uz uman;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
băuturi pe bază de cafea, ceai, ciocolată sau
cacao; infuzii, altele decât de uz medicinal;
cafea cu lapte; cacao cu lapte; orez, tapiocă,
sago; paste; griş; paste alimentare făinoase;
făină, preparate pe bază de cereale; produse
făinoase; chipsuri de cereale; produse de
panificaţie; pâine; produse de patiserie; biscuiţi; azimă; pişcoturi; brioşe; prăjituri; torturi,
pateuri; gofre; pricomigdale (patiserie); turte
dulci; sandvişuri; tarte; plăcinte; pizza; produse de cofetărie; dulciuri; bomboane; ciocolată; produse de ciocolată; produse din cacao; gluten preparat ca produs alimentar;
zahăr; îndulcitori naturali; miere; drojdie; sare
de bucătărie; muştar; ketchup (sos); maioneză; oţet; condimente; sosuri (condimente);
mirodenii; arome, altele decât uleiurile esenţiale; preparate aromatice alimentare; ierburi
de grădină conservate (mirodenii); îngheţată;
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preparate prefabricate din produsele susmenţionate;
31 - grăunţe; produse agricole, horticole şi forestiere, altele decât cele preparate sau prelucrate; grăunţe (cereale); animale vii; moluşte,
crustacee, peşte şi moluşte vii; păsări de
curte vii; fructe şi legume proaspete; ciuperci
proaspete; zarzavaturi proaspete; plante şi
flori naturale; gazoane naturale; bulbi de flori;
arbori; arbuşti; pomi de Crăciun; flori şi plante uscate pentru scopuri decorative; produse
animaliere; alge pentru consum uman; produse pentru culcuşul animalelor;
32 - băuturi nealcoolice; ape (băuturi); ape minerale şi gazoase; băuturi din fructe sau legume; extracte nealcoolice din fructe; aperitive
şi cocteiluri nealcoolice; siropuri pentru băuturi; preparate pentru prepararea băuturilor;
sifon; şerbeturi (băuturi); bere;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); esenţe
alcoolice; extracte alcoolice; extracte din
fructe cu alcool; aperitive şi cocteiluri alcoolice; vin; cidru; lichioruri; băuturi spirtoase;
digestive (alcooluri şi lichioruri), brandy; rom;
votcă; whisky;
35 - servicii de vânzare cu amănuntul; servicii de
vânzare cu amănuntul la comandă prin poştă; servicii de vânzare cu amănuntul, prin
Internet sau printr-un mijloc media, a produselor farmaceutice; articolelor de toaletă,
băuturilor, îmbrăcămintei, încălţămintei, articolelor de acoperit capul, bijuteriilor, ceasurilor, compact-discurilor (audio-video), discurilor digitale, jocurilor video, softurilor pentru
jocuri de calculator, produselor şi instrumentelor de grădinărit, materialelor şi instrumentelor de asamblat, plantelor şi florilor naturale
sau artificiale, picturilor, oglinzilor, lucrărilor
de artă, articolelor împletite, parfumeriei,
cosmeticelor, produselor pentru îngrijirea
pielii şi părului, săpunurilor, detergenţilor,
preparatelor de curăţare, preparatelor de
lustruire, preparatelor de şlefuire, preparatelor abrazive, combustibilului, uleiului de
motor, lubrifianţilor, unsorilor lubrifiante, aparatelor antifurt pentru vehicule, apărătorilor
antisolare pentru vehicule, ştergătoarelor de
parbriz, anvelopelor pentru roţi de vehicule,
portbagajelor pentru vehicule, huselor pentru
scaune de vehicule, articolelor de sport, jocurilor, jucăriilor, ustensilelor de menaj şi de
bucătărie, articolelor de marochinărie, articolelor de papetărie, calculatoarelor, dispozitivelor periferice de calculator, aparatelor electrice pentru iluminat, încălzire, de producere
a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de

MĂRCI
uscare, de ventilare, de curăţare şi de alimentare cu apă, camerelor video, aparatelor
fotografice, aparatelor GPS, playerelor cu
compact-discuri şi digitale, aparatelor radio,
playerelor media portabile, consolelor de
jocuri, televizoarelor, mobilelor, telefoanelor
fixe şi portabile, accesoriilor telefonice, lenjeriei de pat, lenjeriei de masă, lenjeriei de
baie, feţelor de masă, articolelor de galanterie, bicicletelor, accesoriilor pentru biciclete,
materialelor imprimante, articolelor de ambalaj, rechizitelor şcolare, materialelor textile;
serviciilor de informare privind vânzările cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terţi, în particular prin îmbunătăţirea loialităţii
consumatorilor; publicitate; servicii de publicitate on-line şi prin corespondenţă; servicii de
promovare şi publicitate în scopul dezvoltării
loialităţii consumatorilor; prezentarea produselor în mijloace de comunicare în scopuri de
vânzare; distribuirea mostrelor; difuzarea
materialelor publicitare (pliante, cataloage,
prospecte, imprimate, mostre, pungi), închirierea spaţiilor publicitare; publicarea unor
texte cu caracter publicitar; organizarea
expoziţiilor sau târgurilor în scopuri comerciale sau publicitare; organizarea abonărilor
la publicaţii, organizarea abonărilor la servicii
de telecomunicaţii, de înregistrare la reţeaua
globală de comunicare (Internet) sau la
accesul privat la reţele de comunicare (intranet), la furnizori de acces la reţele de comunicare sau reţele de transmisie a datelor;
patronaj şi sponsorizare comercială şi publicitară; relaţii publice; decorarea vitrinelor;
administrarea afacerilor; gestiunea fişierelor
computerizate; compilarea informaţiei în baze de date de calculator; gestiunea administrativă a cumpărării produselor şi/sau serviciilor on-line; servicii de contabilizare; servicii
de previziune economică; elaborarea extraselor de cont; servicii de informare comercială şi de consiliere a consumatorilor; asistenţă în gestiunea afacerii; gestiunea businessului.
(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.13.

(210) 035610
(220) 2014.08.14
(730) ROLLING INTERNATIONAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Moscova nr. 5,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 10/2014
(540)

(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 agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
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) 09.07.19; 26.11.01; 27.05.07; 27.05.11.
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(210) 035611
(220) 2014.08.14
(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)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.24; 27.05.02.

(210) 035612
(220) 2014.08.14
(730) ROLLING INTERNATIONAL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Moscova nr. 5,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(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 agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

(210) 035624
(220) 2014.08.13
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
2200 Mission College Boulevard,
Santa Clara, California 95052-8119,
Statele Unite ale Americii
(540)

MĂRCI
(511) NCL(10-2014)
45 - servicii de securitate; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi a persoanelor;
servicii personale şi sociale prestate de către
terţi şi destinate satisfacerii necesităţilor individuale; consultanţă în domeniul securităţii;
monitorizarea sistemelor de securitate; servicii de securitate pentru evenimente publice;
servicii de securitate pentru clădiri; evaluarea
securităţii riscurilor; deschiderea codurilor/încuietorilor de securitate; servicii de inspecţie de securitate pentru terţi; servicii de
consiliere cu privire la securitate; monitorizarea de alarme antifurt şi de securitate; servicii de siguranţă, de salvare, de securitate şi
de punere în aplicare; admiterea la informaţii
secrete pentru pregătirea cărţilor de identitate; admiterea la informaţii confidenţiale pentru pregătirea cardurilor de identitate; servicii
juridice; servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale
şi sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

MD - BOPI 10/2014
preparate bacteriene şi bacteriologice de uz
medical, farmaceutic şi veterinar.
(531) CFE(5) 24.15.15; 25.03.01; 26.01.05.

(210) 035642
(220) 2014.08.18
(730) City Tour S.R.L., MD
Str. Andrei Doga nr. 27A, ap. 17,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

(210) 035632
(220) 2014.08.14
(730) Lonza AG (Lonza Ltd.), CH
Lonzastrasse, Visp 3930, Elveţia
(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 07.01.06; 27.03.15.

(210) 035643
(220) 2014.08.19
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
Str. Uzinelor nr. 143,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
01 - bacterii sau fragmente de bacterii pentru
utilizarea în industria alimentară; bacterii sau
fragmente de bacterii pentru utilizarea în
produse alimentare, şi anume în băuturi sub
formă de pudră, în produse lactate, în înlocuitori nelactaţi, analogi produselor lactate;
bacterii sau fragmente de bacterii pentru
utilizarea în suplimente dietetice sub formă
de capsule, săculeţe şi tablete; bacterii sau
fragmente de bacterii pentru utilizarea în
hrana animalelor;
05 - suplimente dietetice şi nutriţionale pentru
consum uman şi animal; suplimente alimentare şi dietetice; produse alimentare îmbogăţite dietetic şi nutriţional de uz medical; produse alimentare şi dietetice de uz medical;

(511) NCL(10-2014)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 035644
(220) 2014.08.20
(730) BAU-MASTER S.R.L., MD
Str. Petru Rareş nr. 36, of. 145,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: galben, negru.
(511) NCL(10-2014)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.04.18; 26.11.08; 27.01.05; 27.05.11;
29.01.12.

(210) 035646
(220) 2014.08.15
(730) MasterCard International Incorporated,
corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
2000 Purchase Street, Purchase,
New York 10577, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, albastruînchis.
(511) NCL(10-2014)
09 - hardware şi platforme software de calculator
pentru facilitarea şi administrarea plăţilor,
operaţiuni bancare, carduri de credit, carduri
de debit, carduri pentru plăţi, bancomate,
valori acumulate, transfer electronic de fonduri, plăţi electronice, procesare şi transmitere de titluri universale de plată, ieşiri de fonduri, autentificarea tranzacţiei, rutare, servicii

78

TRADEMARKS
de autorizare şi rambursare, detectarea şi
controlul fraudelor, servicii de recuperare în
caz de dezastru şi criptare; aparate şi instrumente ştiinţifice; suporturi de înregistrare
magnetice, discuri acustice; mecanisme pentru aparate de preplată; case de bani înregistratoare; echipamente pentru prelucrarea
informaţiilor; calculatoare, hardware de calculatoare, software de calculatoare şi programe de calculatoare; aparate şi instrumente electrice şi de telecomunicaţii, inclusiv
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; maşini de facturat şi contabilizat; aparate pentru
înregistrare, transmitere, reproducere, inclusiv sunete sau imagini; suporturi magnetice
de înregistrare; aparate pentru urmărire, managementul afacerilor şi analiza conturilor
financiare prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare; hardware şi software de
calculatoare şi în special pentru dezvoltare,
îngrijirea şi utilizarea unei reţele de transport
local şi de distanţă; sisteme pentru citirea
cardurilor de memorie şi sisteme pentru introducerea de date în memorie, inclusiv
memorii IC şi memorii de carduri bancare;
publicaţii în format electronic (descărcabile);
aparate pentru tipărire, inclusiv aparate pentru tipărire pentru sisteme de procesare de
date şi sisteme pentru tranzacţii financiare;
bancomate şi automate bancare pentru numerar pentru sucursale bancare; dispozitive
de codare şi decodare; modeme; hardware şi
software de calculatoare pentru a facilita
plata tranzacţiilor prin mijloace electronice;
hardware de calculatoare şi software de
criptare, chei de criptare, certificate digitale,
semnături digitale, software pentru stocarea
securizată a datelor şi pentru recuperarea şi
transmisia de informaţii confidenţiale despre
clienţi pentru persoane private, instituţii bancare şi financiare; cartele magnetice codificate şi cartele conţinând un cip de circuit
integrat (cartele inteligente); cartele de securizare codificate; cartele securizate cu caracteristici de securitate pentru autentificare;
cartele securizate cu caracteristici de securitate pentru identificare; cartele cu amprenta
de tip hologramă; cartele de încărcare,
carduri bancare, cărţi de credit, cărţi de debit,
cartele cu microprocesoare, cartele pentru
stocarea valorilor, cartele pentru stocarea de
date electronice, carduri pentru plăţi şi cartele de plată, toate codificate; cărţi bancare,
inclusiv cărţi bancare cu circuite imprimate şi
cărţi bancare cu memorii magnetice şi
memorii cu circuite integrate; cititoare de

MĂRCI
cartele; cititoare pentru cartele magnetice
codificate, suporturi electronice de date în
forma unor cartele, cititoare de cartele
magnetice, cititoare pentru cartele electronice suport de date, unităţi electronice de
codificare, hardware de calculatoare, terminale de calculatoare, software de calculatoare pentru utilizarea în domeniul financiar
şi bancar, precum şi în domeniul telecomunicaţiilor; software de calculatoare conceput
pentru a permite cartelelor inteligente să
interacţioneze cu terminale şi cititoare; cipuri
de calculatoare integrate în telefoane şi alte
dispozitive de comunicaţii; echipamente de
telecomunicaţii; terminale de tranzacţionare
pentru puncte de vânzare şi software de
calculatoare pentru transmiterea, afişarea şi
stocarea de tranzacţii, informaţii de identificare şi informaţii financiare utilizate în
serviciile financiare bancare şi în industriile
de telecomunicaţii; dispozitive de identificare
a radiofrecvenţei (repetoare de impulsuri);
aparate electronice de verificare a autenticităţii cartelelor de numerar, a cartelelor
bancare, a cărţilor de credit, a cărţilor de
debit şi a cartelelor de plată; case de marcat
automate; dispozitive periferice de calculator
şi produse electronice, inclusiv aparate de
calcul, agende electronice de buzunar,
dispozitive digitale de ajutor personal (PDAuri) şi alarme; 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; compactdiscuri, 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 colante)
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 tipogra-
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fice; clişee; publicaţii tipărite, prospecte, broşuri, ziare, reviste şi jurnale, manuale, materiale tipărite, toate referitoare la domeniul
bancar; cărţi de credit, cărţi de debit, reviste;
35 - servicii de management şi consiliere în materie de afaceri; servicii de consultanţă în marketing; servicii de cercetare a pieţei, marketing; localizarea, analizarea, prevederea şi
raportarea despre activitatea de achiziţie a
deţinătorului de card; promovarea vânzării de
produse şi servicii pentru terţi prin intermediul recompenselor şi stimulentelor generate în
legătură cu folosirea de carduri de credit, de
debit şi de plăţi; administrarea programelor
de loialitate şi recompensare; publicitate;
administraţie comercială; lucrări de birou;
asistenţă în domeniul managementului comercial, industrial şi de afaceri; estimare în
afaceri comerciale; servicii de îndrumare
pentru conducerea afacerilor; studierea pieţei; informaţii statistice de afaceri; pregătire
de extrase de cont; contabilitate; cercetări
pentru afaceri; relaţii publice; publicare de
texte publicitare; distribuire de broşuri publicitare; servicii de vânzare cu amănuntul asigurate prin mijloace mobile de telecomunicaţii
în ceea ce priveşte furnizarea de cărţi de
credit şi cărţi de debit; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate on-line prin reţele sau
alte mijloace electronice utilizând informaţii
reproduse în mod electronic în format digital
în ceea ce priveşte furnizarea de cărţi de
credit şi cărţi de debit; gestionare de baze de
date computerizate; servicii de prelucrare de
date şi de verificare de date; servicii de stocare şi de recuperare de date; promovare de
concerte şi evenimente culturale ale terţilor,
organizare de expoziţii în scop comercial sau
publicitar; publicitate pentru transport, călătorii, hoteluri, cazare, alimente şi alimentaţie,
sporturi, divertisment şi tururi de vizitare,
pentru servicii de agenţii turistice şi pentru
informaţii legate de tarife, orare şi metode de
transport şi organizare de călătorii; furnizarea
de informaţii cu privire la achiziţionarea de
bunuri şi servicii on-line prin Internet sau alte
reţele computerizate; servicii de baze de
date şi informaţii privind profilul clientului;
furnizarea de servicii de informaţii şi consiliere referitoare la toate cele menţionate anterior; publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
36 - servicii de finanţare, inclusiv servicii bancare;
servicii de cărţi de credit, servicii de cărţi de
debit, servicii de carduri pentru plăţi, servicii
de carduri preplătite oferite prin carduri cu
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valoare stocată, tranzacţii electronice de
credit şi debit, servicii de cliring cambial şi
ser-vicii de reprezentaţie, plata în numerar,
verificarea cecurilor, încasare de cecuri,
servicii de acces la depozit şi ATM, servicii
de autorizare de tranzacţii şi de decontări, reconcilierea tranzacţiilor, gestionarea numerarului, înfiinţare de fonduri consolidate şi comutare, prelucrarea de litigii consolidate,
servicii de depozitare de date şi profile ale
clienţilor, deschidere, înfiinţare/reconciliere
aferentă şi servicii de transfer de fonduri în
domeniul cărţilor de plată, servicii de procesare de plăţi electronice, servicii de autentificare şi verificare a tranzacţiilor de plată, servicii de schimb valutar, tranzacţii electronice
sigure de numerar şi transmisii electronice
de numerar prin reţele publice de calculatoare pentru facilitarea comerţului electronic,
transfer de fonduri (electronic), furnizarea de
informaţii financiare, inclusiv date şi rapoarte
cu privire la cărţile de credit şi de debit, administrare de registre financiare, servicii de
transfer electronic de fonduri şi de schimb
valutar, servicii de evaluare a riscurilor şi de
gestionare a riscurilor pentru terţi în domeniul
creditelor de consum; diseminare de informaţii financiare prin intermediul unei reţele
computerizate globale, informaţii financiare
puse la dispoziţie prin calculator prin intermediul unei reţele computerizate de informaţii securizate şi servicii de consiliere legate
de toate serviciile de mai sus; asigurarea de
servicii financiare pentru suportul serviciilor
de retail furnizate prin mijloace mobile de
telecomunicaţii, inclusiv servicii de plată prin
dispozitive fără fir; furnizare de servicii financiare pentru sprijinirea serviciilor de vânzare
cu amănuntul furnizare on-line prin reţele
electronice; analiză şi consultanţă financiară;
servicii de asigurare; afaceri financiare, afaceri monetare; servicii de finanţare; servicii
bancare şi de credit; furnizare de servicii de
card de credit, de card de debit, de card de
plată şi de cartele preplătite cu valoare acumulată; servicii în domeniile bancare, de
plată, de credit, operaţiuni de debit, decontare, plată cash, acces la economii; servicii de
cliring cambial; servicii în legătură cu
cardurile de credit, cardurile de debit, cartele
de încărcare, carduri de plată în avans şi
cartele valorice; verificarea cecurilor şi servicii de încasare a cecurilor; servicii de ATM;
prelucrarea de tranzacţii financiare fie on-line
prin intermediul unei baze de date computerizate, fie prin telecomunicaţii şi la casieriile
magazinelor; prelucrarea de tranzacţii finan-
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ciare prin intermediul unor terminale bancare
cu autoservire; furnizarea de extrase de conturi, încasarea şi plata unor bani pentru deţinătorii de cartele prin intermediul unor terminale bancare cu autoservire; servicii de soluţionare financiară şi de autorizare financiară
în ceea ce priveşte procesarea tranzacţiilor
financiare de plată; servicii de asigurare de
călătorie; emiterea şi rambursarea cecurilor
şi voucherelor de călătorie; autentificare de
plătitori; verificare de informaţii financiare;
îngrijirea documentelor financiare; servicii de
transfer electronic de fonduri şi de schimb
valutar; servicii de plată la distanţă; servicii
de portmoneu electronic, furnizare de servicii
de transfer electronic de fonduri şi de monedă, servicii de plăţi electronice, servicii de
cartele telefonice cu plată anticipată, servicii
de plăţi în numerar şi servicii de autorizare şi
decontare a tranzacţiilor; ofertă de servicii şi
de credit prin intermediul unui dispozitiv de
identificare a frecvenţei radio (repetoare de
impulsuri); furnizarea de servicii de debit şi
de credit prin intermediul dispozitivelor de
comunicaţii şi de telecomunicaţii; servicii de
verificare a cecurilor; servicii de emisiune şi
amortizare pentru cecurile de călătorie şi
vouchere de călătorie; asigurarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de retail
furnizate prin mijloace mobile de telecomunicaţii, inclusiv servicii de plată prin dispozitive
fără fir; procesarea de tranzacţii de credit şi
de debit prin legături telefonice şi de telecomunicaţii; asigurarea de servicii financiare
pentru suportul serviciilor de retail furnizate
on-line, prin reţele sau prin alte mijloace
electronice, folosind informaţii electronice
digitale; servicii de schimb de valori, mai ales
protejarea schimburilor de valori, inclusiv
bani electronici, prin intermediul reţelelor de
calculatoare accesibile cu carduri inteligente;
servicii de plată a facturilor furnizate prin
intermediul unui site web; sisteme bancare
on-line; furnizarea de servicii financiare prin
telefon şi prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare sau prin Internet; furnizarea
de servicii financiare prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare sau prin Internet; servicii imobiliare; servicii legate de proprietatea imobiliară; evaluare de bunuri imobiliare; gestionarea investiţiilor imobiliare;
servicii de investiţii în imobiliare; servicii de
asigurări în domeniul imobiliarelor; asigurări
pentru deţinătorii de proprietăţi; servicii de
asigurări legate de proprietăţi; finanţare imobiliară; activităţi de intermediere în sectorul
imobiliar; imobiliare (evaluări de-); agenţii
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imobiliare; evaluări imobiliare; administrare
de proprietăţi imobiliare; administrarea tranzacţiilor financiare legate de proprietăţi imobiliare; acordarea de credite imobiliare; servicii financiare legate de dezvoltarea proprietăţilor imobiliare; servicii de intermediere financiară în domeniul imobiliar; servicii financiare
legate de proprietăţi imobiliare şi de clădiri;
servicii financiare pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare; încheierea de acorduri
de împrumuturi garantate pentru proprietăţi
imobiliare; încheierea de acorduri privind
deţinerea în comun a unei proprietăţi imobiliare; încheierea de acorduri privind asigurarea finanţării pentru achiziţionarea de proprietăţi imobiliare; asistenţă în domeniul achiziţiilor şi intereselor imobiliare; investiţii de
capital în domeniul imobiliar; servicii de
investiţii în proprietăţi comerciale; servicii
financiare legate de achiziţionarea de proprietăţi; servicii financiare legate de vânzarea
de proprietăţi; evaluarea financiară a proprietăţilor libere; evaluarea financiară a proprietăţilor închiriate; organizarea de închirieri
imobiliare; organizare de contracte de închiriere de bunuri imobiliare; leasing de proprietăţi; concesionări de bunuri imobiliare;
închirierea proprietăţilor libere; servicii de
management imobiliar legate de tranzacţiile
cu proprietăţi imobiliare; evaluări de proprietăţi; gestionarea portofoliului de proprietăţi;
administrare de proprietăţi; servicii de consiliere privind deţinerea de proprietăţi imobiliare; servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăţilor imobiliare; servicii de consultanţă privind proprietăţile imobiliare la nivel de
corporaţie; servicii de informaţii computerizate privind proprietăţile imobiliare; servicii de
consultanţă privind proprietăţile imobiliare;
furnizare de informaţii referitoare la proprietăţi imobiliare; furnizarea de informaţii privind
piaţa de proprietăţi imobiliare; servicii de
cercetare legate de achiziţia de proprietăţi
imobiliare; servicii de cercetare privind
selecţia proprietăţilor imobiliare; finanţare
ipotecară şi securizarea activelor; servicii de
consultanţă referitoare la soluţii de plată,
operaţiuni bancare, carduri de credit, carduri
de debit, carduri pentru plăţi şi servicii de
bancomat; distribuţia informaţiilor financiare
prin Internet şi prin alte reţele de calculatoare; asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii; servicii de reţele de telecomunicaţii mobile; servicii de telecomunicaţii
bazate pe Internet; servicii de comunicaţii de
date; transmisie electrică de date într-o reţea
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globală de prelucrare a datelor la distanţă,
inclusiv Internetul; servicii pentru transmisia,
furnizarea sau afişarea de informaţii provenind dintr-o bancă de date stocată pe calculator sau prin Internet în domeniul serviciilor
financiare; transmisie de date prin prelucrarea electronică de imagini prin legătură
telefonică; servicii de poştă electronică,
expediere şi primire de mesaje; servicii de
radiodifuziune; asigurarea accesului multisecurizat la o reţea de informaţii computerizată
sigură pentru transferul şi diseminarea unei
game de informaţii în domeniul serviciilor
financiare; închirierea timpului de acces la un
centru conţinând baze de date;
39 - transport; organizare de croaziere; închiriere
de automobile; închiriere de locuri de parcare; livrare de mărfuri; depozitarea mărfurilor;
transportarea mărfurilor; împachetarea şi
ambalarea mărfurilor; livrare de colete; distribuire de colete; ambalare şi depozitare de
mărfuri; servicii de organizare de călătorii, de
transport; organizare de excursii; serviciile
tur-agenţilor pentru rezervare/cazare; servicii
de curierat de călătorie; servicii de ghid de
călătorie; rezervarea traseelor de călătorie;
însoţirea de călători; transport de călători;
organizarea de călătorii; servicii de rezervare
de călătorii şi de transport; 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 calculatoarelor şi a programelor de calculatoare; servicii de consultanţă în domeniul hardware şi
software de calculatoare; programare pentru
calculatoare; servicii de asistenţă şi consultanţă pentru administrarea sistemelor informatice, bazelor de date şi a aplicaţiilor; proiectare grafică pentru compilarea de pagini
web pe Internet; informaţii în domeniul hardware sau software de calculatoare, furnizate
on-line de pe o reţea globală de calculatoare
sau de pe Internet; crearea şi administrarea
de site-uri web; găzduire de site-uri web
pentru terţi; construirea de pagini de Internet;
proiectarea, crearea şi găzduirea de site-uri
web comerciale; proiectarea, crearea şi găzduirea de site-uri web cu plată pe bază de
factură; servicii legate de calculatoare şi Internet, inclusiv furnizarea de baze de date
electronice on-line prin intermediul unei reţele computerizate globale, în domeniul autentificării şi verificării identităţii; codare şi deco-
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dare de date în domeniul informaţiilor financiare; consultanţă de specialitate în domeniul
programării, reţele computerizate în domeniul financiar, prelucrarea de date, siguranţa
comunicaţiilor, codarea şi decodarea de date
şi siguranţa reţelelor locale; diseminarea de
informaţii printr-o reţea globală de calculatoare referitoare la software de calculatoare,
hardware de calculatoare, reţele computerizate financiare şi reţele locale; 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) 25.07.20; 26.01.01; 26.01.06; 26.01.20;
27.05.03; 29.01.12.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice.
(531) CFE(5) 03.06.06; 03.09.18.

(210) 035654
(220) 2014.08.18
(730) MACIUCA Mihail, MD
Str. Entuziaştilor nr. 20,
MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(210) 035657
(220) 2014.08.20
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(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) 035656
(220) 2014.08.20
(730) EXPERTVIN S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75/V, of. 810,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: albastru, bleu, gri, alb,
negru, roşu, roz.
(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; 10.01.03; 10.01.05; 19.03.03;
19.03.24; 25.07.15; 26.03.23; 26.07.25; 26.13.25;
27.01.09; 29.01.15.
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MĂRCI
(210) 035658
(220) 2014.08.21
(730) MOLDTELECOM S.A., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(10-2014)
05 - benzi adezive de uz medical.

(210) 035663
(220) 2014.08.21
(730) MOLDTELECOM S.A., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035659
(220) 2014.08.21
(730) FALCOM TEXTIL S.R.L., MD
Str. Luceafărul nr. 34,
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035664
(220) 2014.08.22
(730) SPAMOL S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 42/3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 09.03.05; 09.03.09; 09.03.13; 09.09.03;
27.03.15; 27.05.07; 27.05.08; 27.05.09.

(210) 035662
(220) 2014.08.21
(730) Rocktape, Inc., a California corporation,
US
1610 Dell Avenue, Suite S, Campbell,
California 95008, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roz-închis, rozdeschis, violet-închis, violet-deschis, bej.
(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) 01.13.01; 02.01.23; 25.05.02; 26.01.24;
26.15.01; 27.05.02; 29.01.15.
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(210) 035666
(220) 2014.08.22
(730) ROGATCHINA Natalia, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 11 A,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(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.
(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.15.
(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;

(210) 035678
(220) 2014.08.26
(730) OLFIL-PROM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 20,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.20; 26.01.15; 26.01.18;
27.05.19; 28.05.00.

(210) 035676
(220) 2014.08.25
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(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;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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MĂRCI
(210) 035679
(220) 2014.08.26
(730) SUPRATEN S.A., MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 10/2014
(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) 035680
(220) 2014.08.26
(730) FAUTOR S.R.L., MD
Str. Petru Movilă nr. 23/2, ap.16,
MD-2004, 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.
(531) CFE(5) 05.01.16; 05.05.04; 05.05.23; 05.09.24;
08.07.17; 24.17.05; 25.01.15; 27.05.07.

(511) NCL(10-2014)
33 - vinuri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială.

(210) 035681
(220) 2014.08.26
(730) GUŢU SERVICE S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrin nr. 13/2, ap. 72,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

(210) 035682
(220) 2014.08.25
(730) CUSTUROV Liliana, MD
Str. Alba-Iulia nr. 25, ap 18, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(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.

TRADEMARKS
(210) 035694
(220) 2014.08.28
(730) Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
(540)

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.09.

(210) 035684
(220) 2014.08.26
(730) Shulton, Inc., US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi veterinare.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 035695
(220) 2014.08.29
(730) PISTOL Mihail, MD
Str. Izvoarelor nr. 106, MD-2019, Codru,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru uz după bărbierit; antitranspirante şi deodorante de uz personal; săpunuri pentru baie; spray de corp; preparate
pentru spălarea corpului; preparate pentru
îngrijirea părului; preparate pentru bărbierit.

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

(210) 035693
(220) 2014.08.28
(730) Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi veterinare.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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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) 035696
(220) 2014.08.29
(730) PISTOL Mihail, MD
Str. Izvoarelor nr. 106, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(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.
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(591) Culori revendicate: verde, gri.
(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 agricole, altele decât cele acţionate manual;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.20; 27.03.01; 29.01.12.

(210) 035698
(220) 2014.08.28
(730) OSTASIM GRUP S.R.L., MD
Bd. C. Negruzzi nr. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035700
(220) 2014.09.01
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Crinilor nr. 5, MD-4829,
Porumbeni, Criuleni, 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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(531) CFE(5) 18.03.02; 26.02.03; 26.02.09; 26.11.12;
27.05.01.

(210) 035699
(220) 2014.08.28
(730) EVOLAR S.R.L., societate comercială, MD
Str. Dragomir nr. 4,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(210) 035705
(220) 2014.09.01
(730) DATARIO S.R.L., MD
MD-6830, Văsieni, Ialoveni,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, galben, cafeniu,
roşu.
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(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;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 26.03.03; 26.03.07; 26.13.25; 27.05.01;
29.01.14.

(210) 035706
(220) 2014.09.04
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Crinilor nr. 5, MD-4829,
Porumbeni, Criuleni, 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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 035710
(220) 2014.09.02
(730) ARRIS Enterprises, Inc., US
3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 30024,
Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10-2014)
09 - cutii decodoare, modeme, căi de acces;
adaptoare de terminale multimedia încorporate (eMTAs); sistem de terminare a modemului cu cablu (CMTS); dispozitive de codificare şi decodificare video; cableCARD-uri şi
carduri multimedia; routere; adaptoare; aparate de teleghidaj; echipament pentru sisteme de acces condiţionat; componente electronice pentru sistemele video digitale comutate (SDV); hardware şi software de calculator; hardware şi software pentru reţele de
calculatoare; echipamente pentru construirea
de reţele la domiciliu; instrumente şi componente electronice şi optice pentru comunicaţii; aparate de înregistrare şi aparate de redare video digitale; DVD playere; aparate de
redare media; radiouri, aparate stereofonice,
televizoare; toate produsele sus-menţionate
nu sunt destinate pentru/sau în legătură cu
echipamentele cinematografice, camere de
luat vederi, camere de televiziune şi/sau video şi echipament de iluminat;
38 - telecomunicaţii pentru promovarea, activarea
şi permiterea transmiterii de date, video şi
voce de la o persoană la alta sau dintr-un loc
în altul; toate serviciile sus-menţionate nu
sunt destinate pentru/sau în legătură cu
echipamentele cinematografice, camere de
luat vederi, camere de televiziune şi/sau video şi echipament de iluminat;
42 - dezvoltare de software şi hardware; inginerie
şi servicii de inginerie, inclusiv pentru telefonie, televiziuni prin cablu, comunicaţii fără fir,
reţele cu bandă largă şi fibră optică; cercetare de produs, dezvoltare şi consultanţă în
domeniul telefoniei, televiziunii prin cablu,
comunicaţiei fără fir, reţelelor cu bandă largă
şi fibră optică; cercetare în domeniul tehnologiei, dezvoltare şi consultanţă în domeniul
tehnicii de telecomunicaţii; toate serviciile
sus-menţionate nu sunt destinate pentru/ sau
în legătură cu echipamentele cinematografice, camere de luat vederi, camere de televiziune şi/sau video şi echipament de iluminat.

(210) 035711
(220) 2014.09.02
(730) ARRIS Enterprises, Inc., US
3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 30024,
Statele Unite ale Americii
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MĂRCI
(540)

MD - BOPI 10/2014
în legătură cu echipamentele cinematografice, camere de luat vederi, camere de televiziune şi/sau video şi echipament de iluminat.
(531) CFE(5) 18.05.03; 24.15.01; 27.05.01.

(511) NCL(10-2014)
09 - cutii decodoare, modeme, căi de acces;
adaptoare de terminale multimedia încorporate (eMTAs); sistem de terminare a modemului cu cablu (CMTS); dispozitive de codificare şi decodificare video; cableCARD-uri şi
carduri multimedia; routere; adaptoare; aparate de teleghidaj; echipament pentru sisteme de acces condiţionat; componente electronice pentru sistemele video digitale comutate (SDV); hardware şi software de calculator; hardware şi software pentru reţele de
calculatoare; echipamente pentru construirea
de reţele la domiciliu; instrumente şi componente electronice şi optice pentru comunicaţii; aparate de înregistrare şi aparate de
redare video digitale; DVD playere; aparate
de redare media; radiouri, aparate stereofonice, televizoare; toate produsele susmenţionate nu sunt destinate pentru/sau în
legătură cu echipamentele cinematografice,
camere de luat vederi, camere de televiziune
şi/sau video şi echipament de iluminat;

(210) 035713
(220) 2014.09.02
(730) Diamond Quest Limited, VG
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine Britanice
(540)

38 - telecomunicaţii pentru promovarea, activarea
şi permiterea transmiterii de date, video şi
voce de la o persoană la alta sau dintr-un loc
în altul; toate serviciile sus-menţionate nu
sunt destinate pentru/sau în legătură cu
echipamentele cinematografice, camere de
luat vederi, camere de televiziune şi/sau video şi echipament de iluminat;

(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.

42 - dezvoltare de software şi hardware; inginerie
şi servicii de inginerie, inclusiv pentru telefonie, televiziuni prin cablu, comunicaţii fără fir,
reţele cu bandă largă şi fibră optică; cercetare de produs, dezvoltare şi consultanţă în
domeniul telefoniei, televiziunii prin cablu,
comunicaţiei fără fir, reţelelor cu bandă largă
şi fibră optică; cercetare în domeniul tehnologiei, dezvoltare şi consultanţă în domeniul
tehnicii de telecomunicaţii; toate serviciile
sus-menţionate nu sunt destinate pentru/ sau

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.15;
24.01.19; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.22; 27.05.24.

(210) 035714
(220) 2014.09.03
(730) CAŞU Zinaida, MD
Str. Virtuţii nr. 2,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Ricci", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

(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;
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.
(531) CFE(5) 25.01.25; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.22.

(210) 035716
(220) 2014.09.08
(730) SUDZUCKER MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. 27 August nr. 1,
MD-5201, Drochia, Republica Moldova
(540)

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;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.03.11; 08.07.01; 11.03.03; 11.03.04;
27.05.09.

(210) 035715
(220) 2014.09.05
(730) GLAMSTIL S.R.L., MD
Str. Limba Română nr. 12, ap. 18,
MD-3001, Soroca, Republica Moldova
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "MOLDOVA", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, roşu.
(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
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

MD - BOPI 10/2014
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.09.03; 05.09.23; 26.02.08;
26.13.25; 27.05.07; 29.01.12.

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

(210) 035718
(220) 2014.09.04
(730) SALINSCHI Vasile, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, MD-4401,
Seliştea Nouă, Călăraşi, Republica Moldova
(540)

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;

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

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 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;

(511) NCL(10-2014)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură;

03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
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11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
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;
15 - instrumente muzicale;
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;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice;
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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
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;
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;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau materialelor plastice); materiale textile fibroase
brute;
23 - fire de uz textil;
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24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte 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;
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;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;

MĂRCI
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(531) CFE(5) 01.05.01; 18.03.23; 26.03.24; 26.07.01;
27.05.01.

(210) 035719
(220) 2014.09.05
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
company, US
300 Park Avenue, New York, New York 10022,
Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 10/2014
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;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 035724
(220) 2014.09.08
(730) COJOCARU Vera, MD
MD-6436, Şendreni, Nisporeni,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru,
argintiu.
(511) NCL(10-2014)
03 - pastă de dinţi; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) CFE(5) 01.15.09; 10.05.01; 20.05.15; 26.01.18;
26.11.08; 27.05.11; 29.01.14.

(210) 035722
(220) 2014.09.08
(730) VIZANT Valentin, MD
Str. Ciuflea nr. 32, ap. 4,
MD-2001, Chişinău, 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;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

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

(531) CFE(5) 04.05.05; 18.03.23; 24.17.02; 26.04.06;
26.04.07; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.12; 26.13.25;
27.03.01; 27.05.21.

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
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(210) 035727
(220) 2014.09.08
(730) Societatea Culturală "VATRA", asociaţie
obştească, MD
Str. Bucureşti nr. 68, etaj 5, birou 501,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.07.09; 05.13.25; 18.02.01; 25.01.10;
25.01.13; 25.01.15; 25.01.25; 26.01.02.
(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.15.05; 07.11.20; 07.11.25; 09.07.01;
25.07.01; 27.03.15; 27.05.02.

(210) 035728
(220) 2014.09.08
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova

(210) 035732
(220) 2014.09.09
(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).

(210) 035733
(220) 2014.09.09
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 63,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
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(540)
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(540)

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

(210) 035734
(220) 2014.09.09
(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).

(210) 035735
(220) 2014.09.09
(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).

(210) 035739
(220) 2014.09.09
(730) MUNTEANU Virgil-Iulian, RO
Bd. Ghencea nr. 24, bloc C88B, sc. 1, et. 7,
ap. 26, Sec. 6, Bucureşti, România

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb.
(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.11.08; 27.05.03; 27.05.11;
29.01.13.
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(210) 035741
(220) 2014.09.10
(730) LISNIC-GRUP S.R.L., MD
Str. Ion Vasilenco nr. 14/4,
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;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 035742
(220) 2014.09.09
(730) STUCALOV Alexandr, MD
Bd. Decebal nr. 23, ap. 135,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
PARINOV Alexandr, MD
Str. Ismail nr. 84, ap. 105,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou, comercializarea produselor, servicii de comer-
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cializare pentru terţi prestate de magazine de
firmă;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.15.11; 07.01.24; 11.03.01; 11.03.03;
11.03.04; 27.05.08.

(210) 035743
(220) 2014.09.11
(730) VEAIMPEX S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Gheorghe Madan nr. 46, bloc 1, ap. 6,
MD-2020, 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.
(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.23; 04.05.02; 16.01.11;
16.03.13; 27.05.02.

(210) 035744
(220) 2014.09.10
(730) GHILAŞ Alexandru, MD
Str. Schinoasa Vale nr. 14, bloc A,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; vânzări angro şi cu amănuntul;
operaţii de export-import; servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine
specializate.

(210) 035746
(220) 2014.09.10
(730) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener
Versicherung Gruppe, AT
Schottenring 30, 1010 Viena, Austria
(540)
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sau veterinar; suplimente dietetice pentru
consumul uman; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide.

(210) 035749
(220) 2014.09.11
(730) MIKIVAD S.R.L., MD
Str. A. Puşkin nr. 27, ap. 64,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
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;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.02.08; 27.05.01; 27.05.22.

(591) Culori revendicate: negru, verde, roşu.
(511) NCL(10-2014)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 26.03.03; 26.03.04; 26.03.05; 26.11.01;
27.05.11; 29.01.13.

(210) 035748
(220) 2014.09.10
(730) Swiss Pharma International AG, CH
Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru uz medical

(210) 035750
(220) 2014.09.10
(730) DENSO CORPORATION, JP
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref.,
Japonia
(540)

(511) NCL(10-2014)
07 - bujii; bujii pentru motoare; bujii pentru motoare pentru vehicule cu două şi patru roţi; bujii
pentru motoare cu combustie internă pentru
utilaje de construcţii şi alte utilaje industriale;
bujii pentru motoare cu combustie internă.
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02.
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(210) 035751
(220) 2014.09.10
(730) DENSO CORPORATION, JP
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref.,
Japonia
(540)

TRADEMARKS
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;
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) 01.15.15; 08.01.24; 26.01.05; 26.01.10;
26.13.25.

(511) NCL(10-2014)
07 - bujii; bujii pentru motoare; bujii pentru motoare pentru vehicule cu două şi patru roţi; bujii
pentru motoare cu combustie internă pentru
utilaje de construcţii şi alte utilaje industriale;
bujii pentru motoare cu combustie internă.

(210) 035757
(220) 2014.09.12
(730) B. Braun Melsungen AG, DE
Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen,
Germania
(540)

(531) CFE(5) 01.15.07; 24.17.03; 27.05.04; 27.05.14;
27.05.17.

(210) 035756
(220) 2014.09.12
(730) BURLACU Dumitru, MD
MD-3532, Ivancea, Orhei,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii în domeniul
agriculturii, grădinăritului sau în domeniul
forestier; servicii de îngrijire ambulatorie şi
medicală la domiciliu pentru invalizi.
(531) CFE(5) 26.11.01; 26.11.07; 27.05.09.

(210) 035760
(220) 2014.09.12
(730) ESEN GRUP S.R.L., MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 17, bloc 4, ap. 18,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

(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;
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(540)
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prelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice.
(531) CFE(5) 15.07.01; 15.07.19; 27.05.24.

(210) 035761
(220) 2014.09.15
(730) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "NOVA POSHTA", UA
vul. Frunze, 57, Poltava, 36039, Ucraina
(540)

(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 agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare;
software de calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice semi-

(511) NCL(10-2014)
35 - procesarea administrativă a ordinelor de
comandă; informaţii de afaceri; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
facturare; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori; actualizarea materialelor
publicitare; intermedierea abonamentelor de
ziar; servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri); publicitate prin poştă; publicitate;
publicitate prin corespondenţă directă; intermedieri de promoţii de vânzare; demonstraţii
cu produse; anchete de afaceri; compilarea
statisticilor; managementul fişierelor computerizate; furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web; actualizarea şi
întreţinerea datelor în bazele de date computerizate; intermediere de achiziţii (achiziţie de
produse şi servicii pentru alte afaceri); prezentarea de produse în mediile de comunicare, pentru retail; distribuirea materialelor publicitare; distribuirea eşantioanelor; sistematizarea informaţiilor în bazele de date computerizate;
38 - poştă electronică; transmisie de televiziune
prin cablu; transmisie wireless; furnizarea
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accesului la reţelele globale de computere;
furnizarea camerelor de chat pe Internet;
transmiterea de felicitări on-line; transmisia
de fişiere digitale; servicii de videoconferinţă;
servicii de teleconferinţă; comunicarea cu
terminale de computere; transmisia asistată
de computer a mesajelor şi imaginilor; furnizarea accesului la bazele de date; furnizarea
de forumuri on-line; închirierea timpului de
acces la reţelele globale de computere;
transmiterea mesajelor; servicii de poştă
vocală; servicii de buletine electronice (servicii de telecomunicaţii);
39 - transportul maşinilor; livrarea mesajelor; livrări de bunuri; livrări de bunuri prin comandă poştală; operaţiuni de stivuire; depozitarea bunurilor; informaţii legate de transporturi; furnizarea de informaţii legate de direcţii
de deplasare; închiriere de vehicule; ambalarea bunurilor; transportarea bunurilor, servicii
de hamali; rezervări de transport; servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri); servicii de mutări; depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate electronic; livrarea de ziare;
livrarea de colete; livrări de bunuri prin comandă poştală; transportul pe calea ferată;
depozitare; logistică de transport; închirierea
maşinilor; ambalarea bunurilor; transport de
mobilier; transport aerian; brokeraj de transport; transport (livrarea bunurilor); descărcarea încărcăturilor;
42 - instalare de software computerizat; convertirea datelor sau documentelor din medii fizice
în medii electronice; software (SaaS); programare pentru calculatoare; închiriere de
software de computere; design de software
pentru computere; elaborare de software
pentru computere.
(531) CFE(5) 24.15.07; 26.04.03; 26.04.18; 27.01.02;
27.01.05; 27.05.21; 27.05.24; 28.05.00.

(210) 035762
(220) 2014.09.15
(730) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "NOVA POSHTA", UA
vul. Frunze, 57, Poltava, 36039, Ucraina
(540)
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TRADEMARKS
(511) NCL(10-2014)
35 - procesarea administrativă a ordinelor de
comandă; informaţii de afaceri; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
facturare; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori; actualizarea materialelor
publicitare; intermedierea abonamentelor de
ziar; servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri); publicitate prin poştă; publicitate;
publicitate prin corespondenţă directă; intermedieri de promoţii de vânzare; demonstraţii
cu produse; anchete de afaceri; compilarea
statisticilor; managementul fişierelor computerizate; furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web; actualizarea şi
întreţinerea datelor în bazele de date computerizate; intermediere de achiziţii (achiziţie de
produse şi servicii pentru alte afaceri); prezentarea de produse în mediile de comunicare, pentru retail; distribuirea materialelor publicitare; distribuirea eşantioanelor; sistematizarea informaţiilor în bazele de date computerizate;
38 - poştă electronică; transmisie de televiziune
prin cablu; transmisie wireless; furnizarea
accesului la reţelele globale de computere;
furnizarea camerelor de chat pe Internet;
transmiterea de felicitări on-line; transmisia
de fişiere digitale; servicii de videoconferinţă;
servicii de teleconferinţă; comunicarea cu
terminale de computere; transmisia asistată
de computer a mesajelor şi imaginilor; furnizarea accesului la bazele de date; furnizarea
de forumuri on-line; închirierea timpului de
acces la reţelele globale de computere;
transmiterea mesajelor; servicii de poştă
vocală; servicii de buletine electronice (servicii de telecomunicaţii);
39 - transportul maşinilor; livrarea mesajelor; livrări de bunuri; livrări de bunuri prin comandă poştală; operaţiuni de stivuire; depozitarea bunurilor; informaţii legate de transporturi; furnizarea de informaţii legate de direcţii
de deplasare; închiriere de vehicule; ambalarea bunurilor; transportarea bunurilor, servicii
de hamali; rezervări de transport; servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri); servicii de mutări; depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate electronic; livrarea de ziare;
livrarea de colete; livrări de bunuri prin comandă poştală; transportul pe calea ferată;
depozitare; logistică de transport; închirierea
maşinilor; ambalarea bunurilor; transport de
mobilier; transport aerian; brokeraj de transport; transport (livrarea bunurilor); descărcarea încărcăturilor;

MĂRCI
42 - instalare de software computerizat; convertirea datelor sau documentelor din medii fizice
în medii electronice; software (SaaS); programare pentru calculatoare; închiriere de
software de computere; design de software
pentru computere; elaborare de software
pentru computere.

(210) 035763
(220) 2014.09.15
(730) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "NOVA POSHTA", UA
vul. Frunze, 57, Poltava, 36039, Ucraina
(540)
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vocală; servicii de buletine electronice (servicii de telecomunicaţii);
39 - transportul maşinilor; livrarea mesajelor; livrări de bunuri; livrări de bunuri prin comandă poştală; operaţiuni de stivuire; depozitarea bunurilor; informaţii legate de transporturi; furnizarea de informaţii legate de direcţii
de deplasare; închiriere de vehicule; ambalarea bunurilor; transportarea bunurilor, servicii
de hamali; rezervări de transport; servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri); servicii de mutări; depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate electronic; livrarea de ziare;
livrarea de colete; livrări de bunuri prin comandă poştală; transportul pe calea ferată;
depozitare; logistică de transport; închirierea
maşinilor; ambalarea bunurilor; transport de
mobilier; transport aerian; brokeraj de transport; transport (livrarea bunurilor); descărcarea încărcăturilor;

(511) NCL(10-2014)
35 - procesarea administrativă a ordinelor de
comandă; informaţii de afaceri; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
facturare; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori; actualizarea materialelor
publicitare; intermedierea abonamentelor de
ziar; servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri); publicitate prin poştă; publicitate;
publicitate prin corespondenţă directă; intermedieri de promoţii de vânzare; demonstraţii
cu produse; anchete de afaceri; compilarea
statisticilor; managementul fişierelor computerizate; furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web; actualizarea şi
întreţinerea datelor în bazele de date computerizate; intermediere de achiziţii (achiziţie de
produse şi servicii pentru alte afaceri); prezentarea de produse în mediile de comunicare, pentru retail; distribuirea materialelor publicitare; distribuirea eşantioanelor; sistematizarea informaţiilor în bazele de date computerizate;

42 - instalare de software computerizat; convertirea datelor sau documentelor din medii fizice
în medii electronice; software (SaaS); programare pentru calculatoare; închiriere de
software de computere; design de software
pentru computere; elaborare de software
pentru computere.

38 - poştă electronică; transmisie de televiziune
prin cablu; transmisie wireless; furnizarea
accesului la reţelele globale de computere;
furnizarea camerelor de chat pe Internet;
transmiterea de felicitări on-line; transmisia
de fişiere digitale; servicii de videoconferinţă;
servicii de teleconferinţă; comunicarea cu
terminale de computere; transmisia asistată
de computer a mesajelor şi imaginilor; furnizarea accesului la bazele de date; furnizarea
de forumuri on-line; închirierea timpului de
acces la reţelele globale de computere;
transmiterea mesajelor; servicii de poştă

38 - telecomunicaţii;

(210) 035764
(220) 2014.09.15
(730) GENERAL MEDIA GROUP S.R.L., MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035765
(220) 2014.09.16
(730) INSTITUŢIA PUBLICĂ "CENTRUL DE
GUVERNARE ELECTRONICĂ
(E-GOVERNMENT)", MD
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1,
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(10-2014)
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) 035766
(220) 2014.09.16
(730) INSTITUŢIA PUBLICĂ
"CENTRUL DE GUVERNARE
ELECTRONICĂ (E-GOVERNMENT)", MD
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1,
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 035770
(220) 2014.09.16
(730) ŞABAZOVA Svetlana, MD
Str. Ciprian Porumbescu nr. 17,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(511) NCL(10-2014)
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) 035768
(220) 2014.09.17
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD
Str. Crinilor nr. 5,
MD- 4829, Porumbeni, Criuleni,
Republica Moldova
(540)

(210) 035771
(220) 2014.09.17
(730) BUDACA Alexandru, MD
Str. Pajurii nr. 13, ap. 48,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035772
(220) 2014.09.17
(730) PRISAC Igor, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 23/3, ap. 43,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
POIATA Tudor, MD
MD-3542, Piatra, Orhei, Republica Moldova
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(540)

MD - BOPI 10/2014
(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;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.07.02; 25.01.06; 27.05.03; 27.05.10;
27.05.11.
(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;
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;
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) 05.05.20; 05.07.01; 26.01.21; 27.01.06.

(210) 035790
(220) 2014.09.18
(730) DEEA HOUSE S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/2, ap. 100,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(210) 035792
(220) 2014.09.17
(730) USATÎI Renato, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 86, ap. 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 035793
(220) 2014.09.17
(730) USATÎI Renato, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 86, ap. 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
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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.
(531) CFE(5) 05.03.13; 27.03.11; 27.05.02; 27.05.07.

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 035799
(220) 2014.09.18
(730) ROŞCA Victor, MD
Str. Dragomirna nr. 2, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 035798
(220) 2014.09.19
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate comercială,
MD
Calea Orheiului nr. 103/3,
MD-2020, 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;
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;
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Natural", "Sănătos", "Rafinat", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(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;
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

MĂRCI
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

MD - BOPI 10/2014
(540)

(531) CFE(5) 03.07.21; 05.03.13; 08.07.11; 26.01.15;
26.01.19; 26.01.21; 27.01.12.

(210) 035803
(220) 2014.09.19
(730) VERIORG S.R.L., MD
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,
MD-2001, 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.
(531) CFE(5) 05.03.14; 05.07.21; 05.07.22; 25.01.15;
26.04.18; 27.03.11; 27.05.03.

(511) NCL(10-2014)
33 - votcă.

(210) 035804
(220) 2014.09.19
(730) TDB-SERVICE S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 21, secţia 3, et. 3,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 035808
(220) 2014.09.19
(730) SERGHEEVICI Dumitru, MD
Str. Grenoble nr. 161, bloc 1, ap. 10,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) 035805
(220) 2014.09.19
(730) MS-ILPEX S.R.L., MD
Str. Petricani nr. 21/3,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

(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
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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.
(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.21; 26.13.25; 27.05.17;
27.05.22.

(210) 035811
(220) 2014.09.22
(730) TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubileului nr. 41A, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 035813
(220) 2014.09.22
(730) TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubileului nr. 41A, MD-2011,
Codru, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

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

(210) 035812
(220) 2014.09.22
(730) TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubileului nr. 41A, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 035814
(220) 2014.09.22
(730) TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubileului nr. 41A, MD-2011,
Codru, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(210) 035815
(220) 2014.09.22
(730) TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubileului nr. 41A, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

MD - BOPI 10/2014
(210) 035828
(220) 2014.09.23
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 035816
(220) 2014.09.22
(730) TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubileului nr. 41A, MD-2011,
Codru, 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;

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.07.02; 19.07.02.

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

(210) 035817
(220) 2014.09.22
(730) TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubileului nr. 41A,
MD-2011, Codru, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 035829
(220) 2014.09.23
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 05.07.02; 19.07.01.

(210) 035835
(220) 2014.09.23
(730) EURO PRIME FARMACEUTICALS S.R.L.,
MD
Str. Costiujeni nr. 6, ap. 106,
MD-2019, 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) 035836
(220) 2014.09.23
(730) EURO PRIME FARMACEUTICALS S.R.L.,
MD
Str. Costiujeni nr. 6, ap. 106,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
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) 035838
(220) 2014.09.24
(730) Rîul Vechi S.R.L., MD
Str. Pădurii nr. 19,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ®, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: verde, roşu, violet, albastru, galben.
(511) NCL(10-2014)
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;
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) 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15.

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

25794
2014.08.23
2023.02.08
032616
2013.02.08
VYSOTSKA Tetiana Anatoliivna, UA
B. Khmelnytskogo str., 41, ap. 26,
Kyiv 01030, Ucraina

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "®", "ЭКО", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, galben-deschis,
verde.
(511) NCL(10-2013)
29 - bouillon (bulion de carne); cartofi crocanţi
(chipsuri de cartofi); legume conservate; concentrate de supă şi bulionuri; ceapă conservată; legume tocate în marinadă; conserve
de legume; legume uscate; conserve (produse alimentare); praf de ou; salate de legume;
salate de fructe; sucuri de legume pentru
gătit; preparate pentru bulionuri; preparate
pentru supe; subproduse (organe comestibile); supe; supă de ciuperci; supă asezonată
cu făină (supă); supă asezonată cu crupe
(supă); supă asezonată cu cartofi (supă);
supă de ceapă; supă de carne; supă de peşte; supă condimentată cu varză murată (supă
de varză); supă condimentată cu legume şi
cereale; supă de orez cu roşii; supă julien
vegetală; usturoi conservat; linte conservată;
fulgi de cartofi; extracte de carne;
30 - seminţe de anason; produse de cofetărie cu
arahide; arome, altele decât uleiurile esenţiale; arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru prăjituri şi plăcinte, arome de cafea;
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi; preparate aromate alimentare;
busuioc (condiment); clătite; vanilină (înlocuitor de vanilie); vanilie (aromă); gofre; fidea;

alge (condiment); cuişoare (condiment);
muştar; aditivi (condiment); jeleu de fructe
(dulciuri); fermenţi pentru paste; produse de
asezonare; produse de aromatizat; cereale
pentru alimente; ghimbir (condiment); caramele (bomboane), inclusiv caramele cu umplutură de cremă, caramele (bomboane) cu
umplutură de lapte, caramele (bomboane) cu
umplutură de lichior, caramele (bomboane)
cu umplutură de coniac; lemn-dulce (dulciuri); curry (sos picant); terci pe bază de lapte;
terci pe bază de orez; terci pe bază de frişcă;
ketchup (sos); produse de patiserie; produse
de patiserie pe bază de arahide; produse de
patiserie pe bază de nuci; produse de patiserie pe bază de alune de pădure (alune); produse de patiserie pe bază de migdale; produse de patiserie (dulciuri) pentru decorarea
pomului de Crăciun; produse de patiserie pe
bază de fructe; bomboane; bomboane mentolate; bomboane neglazurate pe bază de
făină de grâu; bomboane cu alcool de zahăr
glucozat şi gelatină; bomboane cu alcool de
zahăr glucozat şi gluten vegetal; bomboane
„stickjaw" (gumă); bomboane pe bază de
nuci; bomboane pe bază de alune de pădure
(alune); bomboane pe bază de umplutură de
ciocolată; bomboane pe bază de umpluturi
de fructe; scorţişoară (condiment); şroturi
pentru gătit; griş; crupe de orz; curcuma alimentară; frunze de dafin (condiment); maioneză; maghiran (condiment); marinade vegetale (condiment); marinade; marţipan; biscuiţi
de migdale; pastă de migdale; produse de
patiserie din migdale; făină de tapiocă alimentară; faină de muştar; faină de cartofi;
produse de patiserie; nucşoară; nucşoară
măcinată (condiment); mentă pentru produse
de patiserie; mentă pentru dulciuri; paprică
bucăţi (condiment); pastă din boabe de soia
(condiment); piper; piper (condiment); piper
citronat (condiment), piper negru boabe
(condiment) piper negru măcinat (condiment), ardei roşu măcinat (condiment), cuişoare, ardei iute (condiment), mixuri de condimente; biscuiţi; biscuiţi de migdale; petitbeurre; plăcinte; plăcinte cu umplutură din
cereale; plăcinte cu umplutură de carne; plăcinte cu umplutură de legume; plăcinte cu
umplutură de fructe; prăjituri; pizza; fondante
(produse de patiserie); condimente; sosuri
pentru salate; condimente pentru peşte, condimente pentru pilaf; condimente pentru car-
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ne de porc; condimente pentru pui; condimente pentru carne tocată; condimente pentru frigărui; condimente pentru ciorbe de peşte; condimente pentru carne de vită; condimente pentru carne de ovină; condimente
pentru morcov coreean; condimente pentru
mâncăruri de cartofi, condimente pentru grătar; condimente pentru borş, condimente
pentru supe, mirodenii khmeli-suneli, condimente cu gusturi diferite; condimente aromate; turtă dulce; budinci; pireu de cartofi; pireu
de legume; pireu de fructe (sosuri); rozmarin
(condiment); ierburi de grădină conservate
(condimente); sos de roşii; sosuri (condimente); condimente (mirodenii); arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi; arome pentru torte, prăjituri, altele decât uleiurile
esenţiale; condimente alimentare; arome,
altele decât uleiurile esenţiale; sandviciuri;
torte (prăjituri dulci); torte de fructe; torte de
pomuşoare; usturoi în granule (condiment);
şofran (condiment); ciocolată; esenţe pentru
produse alimentare (altele decât esenţele
eterice şi uleiurile esenţiale).
(531) CFE(5) 05.07.13; 25.03.11; 27.03.11; 28.05.00;
29.01.13.

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

(540)
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25922
2014.08.23
2023.02.15
032705
2013.02.15
BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate
comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Cola", "NEW", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri.
(511) NCL(10-2013)
32 - bere; ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice;
băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
toate produsele sus-menţionate cu gust
şi/sau conţinut de cola.
(531) CFE(5) 01.01.02; 01.15.21; 25.01.15; 26.04.13;
26.04.18; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.13.

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

25960
2014.08.08
2023.09.05
033693
2013.09.05
TOMAI-VINEX S.A., societate comercială,
MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1,
MD-3801, Comrat, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

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

25961
2014.08.12
2022.05.31
031158
2012.05.31
COJOCARU Ruslan, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Limonada", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: galben-deschis, alb, verde, verde-deschis.
(511) NCL(10-2013)
32 - limonade.

(540)

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.07.13; 25.01.15; 25.05.02;
25.07.06; 27.05.03; 29.01.14.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(591) Culori revendicate: oranj, albastru, negru.
(511) NCL(10)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

25963
2014.08.12
2023.04.11
032993
2013.04.11
Obshchestvo s ogranitchennoy otvetstvennost'yu "Koordiniruyushchy raspredelitel'ny tsentr "EFKO-Kaskad", RU
ul. Frunze, 4, g. Alekseevka,
Belgorodskaya obl., 309850, Federaţia Rusă

(540)

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.07.01; 24.13.25; 27.03.02;
27.03.11; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.13.

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

25962
2014.08.12
2023.02.15
032706
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: "органик" , "контроль",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde, alb.
(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe, legume, nuci şi ciuperci conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri, inclusiv ulei vegetal, de floarea-soarelui,
de măsline, unt 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
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melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente), inclusiv maioneză
şi ketchup; mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
promovarea mărfurilor (pentru terţi), inclusiv
vânzarea angro şi cu amănuntul a produselor
alimentare;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 02.01.16; 02.01.23; 05.03.15; 05.05.16;
05.05.20; 28.05.00; 29.01.12.

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

25964
2014.08.12
2022.09.28
031834
2012.09.28
VALAH S.R.L., firmă de producţie
şi comerţ, MD
Str. Ciorescu nr. 2,
MD-4839, Stăuceni, Chişinău,
Republica Moldova

TRADEMARKS
(730) CIOBANU Liubovi, MD
Str. 31 August nr. 6, bloc 1, ap. 22,
MD-4201, Ştefan-Vodă, Republica Moldova
GAŢCAN Georgeta, MD
Str. Alba-Iulia nr. 91/1, ap. 14,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(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.

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

(540)

25988
2014.08.15
2023.02.01
032565
2013.02.01
BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate
comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2013)
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastrudeschis.
(511) NCL(10)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.23; 26.11.21; 27.01.05;
27.01.06; 27.05.01; 29.01.12.

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

112

25975
2014.08.12
2023.02.07
032592
2013.02.07

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de
sutură;
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
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;
15 - instrumente muzicale;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice

MĂRCI
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
18 - piele şi imitaţii din piele; piei de animale;
bastoane; bice şi articole de şelărie;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
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;
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;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele;
materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului sau materialelor plastice); materiale
textile fibroase brute;
23 - fire de uz textil;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile;
28 - decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
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;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
45 - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

MD - BOPI 10/2014
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

25989
2014.08.15
2023.03.19
032823
2013.03.19
SENIUŞINA Svetlana, MD
Str. Miron Costin nr. 15, bloc 2, ap. 73,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "NATURAL", "BOUTIQUE".
(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;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; dezinfectante; parafarmaceutice, preparaţii medicamentoase, dietetice şi nutritive, suplimente
nutritive medicale sub diverse forme;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor; import-export;
servicii de publicitate, de promovare a produselor, servicii de vânzare cu amănuntul,
angro; organizarea expoziţiilor şi târgurilor în
scopuri comerciale şi de promovare; servicii
de reprezentare a terţilor la expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale şi de promovare; relaţii
cu publicul; distribuirea eşantioanelor; demonstrare şi etalare de produse.

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

25990
2014.08.15
2023.05.03
033092
2013.05.03
GROIAN Nicolae, MD
Bd. Dacia nr. 46, ap. 69,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
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ment pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare.

(540)

(531) CFE(5) 02.09.04; 26.04.14; 26.04.18; 26.11.12.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "FASHION".
(511) NCL(10-2013)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

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

26000
2014.08.15
2023.03.14
032814
2013.03.14
Rîul Vechi S.R.L., MD
Str. Pădurii nr. 19,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

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

25991
2014.08.15
2023.06.18
033292
2013.06.18
CLASIC OPTIC S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 68/2, ap. 20,
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova

(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "TEA", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
30 - ceai.
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 27.01.02; 27.03.11;
27.05.01.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "CLASIC", "OPTIC", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(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, DVDuri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

26014
2014.08.23
2023.02.19
032722
2013.02.19
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2013)
38 - telecomunicaţii;
45 - servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

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

26017
2014.08.25
2023.10.07
033824
2013.10.07
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(540)

MD - BOPI 10/2014
(511) NCL(10-2013)
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
toate serviciile solicitate, cu excepţia serviciilor de brokeraj a produselor comerciale.

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

26021
2014.06.11
2018.12.04
035259
2008.12.04
39888
2008.06.04
TT
988796, 2008.12.04, US
Apple Inc., US
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,
Statele Unite ale Americii

(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "COCKTAIL", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), inclusiv
cocteiluri pe bază de alcool.
(531) CFE(5) 11.03.02; 11.03.06; 27.05.08; 27.05.14;
27.05.24.

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

26020
2014.08.14
2023.01.18
032467
2013.01.18
STEJAUR-MARKET S.A., casă de comerţ,
MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 115,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(9)
09 - software de calculator; software pentru sisteme de operare pe calculator.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(641)
(730)

26031
2014.08.26
2021.10.25
032973
2011.10.25
030049
Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii

(540)

(540)
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(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; amestecuri pentru sugari.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(641)
(730)

26032
2014.08.26
2021.10.25
032992
2011.10.25
030047
Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois
60064, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(9)
05 - substanţe dietetice de uz medical; alimente
pentru sugari; amestecuri pentru sugari.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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26036
2014.08.28
2023.03.14
032793
2013.03.14
Giti Tire Pte. Ltd, SG
9 Oxley Rise, 01-02 The Oxley, 238697,
Singapore

TRADEMARKS
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "GT", "RADIAL", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
35 - publicitate şi marketing; coordonare, organizare şi realizare de expoziţii, târguri, conferinţe, seminare şi ateliere de lucru în scopuri
comerciale, promoţionale sau publicitare;
administrare comercială; administrarea afacerilor; sistematizare şi compilare de informaţii în baze de date computerizate; administrarea bazelor de date; servicii promoţionale, publicitare şi de relaţii publice; compilare şi furnizare de informaţii de afaceri sau
comerţ; servicii de informaţii statistice pentru
afaceri; servicii promoţionale prestate de
distribuitori auto autorizaţi; servicii de comandă (pentru terţi); servicii prestate de
agenţii de marketing; distribuire de materiale
publicitare pentru terţi prin intermediul publicaţiilor tipărite, al radioului, al televiziunii şi al
reţelei de comunicaţii electronice on-line;
decorarea vitrinelor; servicii de comerţ angro
şi cu amănuntul de anvelope pentru roţile de
vehicule; servicii de comerţ angro şi cu amănuntul de piese de schimb şi accesorii pentru
autovehicule.
(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.22.

MĂRCI

MD - BOPI 10/2014

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în septembrie 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
2
3

(220)
(111)
(210)
(151)
Data
Nr.
Nr. înreData
de depozit de depozit gistrării înregistrării
2
3
4
5
033620
2013.08.13 25791 2014.08.21
032616
2013.02.08 25794 2014.08.23
032705
2013.02.15 25922 2014.08.23

(511)
Clase
6
35,41,43
29,30
32

4

033891

2013.10.22

25955

2014.08.08

03

5

033226

2013.06.05

25956

2014.08.11

6
7

033541
033677

2013.07.24
2013.09.02

25957
25958

2014.08.11
2014.08.08

18,24,25,
26, 35,40
34
29

8
9

033561
033693

2013.07.31
2013.09.05

25959
25960

2014.08.08
2014.08.08

35,41,43
33

10
11

031158
032706

2012.05.31
2013.02.15

25961
25962

2014.08.12
2014.08.12

43
32

12

032993

2013.04.11

25963

2014.08.12

29,30,32,
35,43

13

031834

2012.09.28

25964

2014.08.12

36

14
15

033521
033539

2013.07.23
2013.07.24

25965
25966

2014.08.11
2014.08.11

33
03

16
17
18
19
20
21
22
23

033728
033809
033831
034224
033578
033585
033597
033495

2013.09.11
2013.10.03
2013.10.10
2013.12.10
2013.08.05
2013.08.06
2013.08.07
2013.07.17

25967
25968
25969
25970
25971
25972
25973
25974

2014.08.11
2014.08.11
2014.08.11
2014.08.11
2014.08.12
2014.08.12
2014.08.12
2014.08.12

29
31
31
33
03
03
03
09

24

032592

2013.02.07

25975

2014.08.12

29

25

033391

2013.07.01

25976

2014.08.13

30

26

033417

2013.07.01

25977

2014.08.13

09,14,16,
18,28,29

27

033344

2013.06.25

25978

2014.08.13

41

28

033345

2013.06.25

25979

2014.08.13

41

29

033538

2013.07.24

25980

2014.08.13

03

30

033790

2013.09.25

25981

2014.08.13

03,16

31
32
33
34
35

033489
033949
033643
033439
033844

2013.07.16
2013.11.04
2013.08.16
2013.07.10
2013.10.10

25982
25984
25985
25986
25987

2014.08.13
2014.08.12
2014.08.14
2014.08.14
2014.08.14

05,42
30,33,43
08
29,35
05

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI
7
KILOVATÎI Alexandr, MD
VYSOTSKA Tetiana Anatoliivna, UA
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
GEORGETA-STUDIO S.R.L.,
societate comercială, MD
M7 TOBACO TRADING FZCO, AE
LAPMOL S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
CIUHRII Veaceslav, MD
TOMAI-VINEX S.A.,
societate comercială, MD
COJOCARU Ruslan, MD
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
Obshchestvo s ogranitchennoy
otvetstvennost'yu "Koordiniruyushchy
raspredelitel'ny tsentr
"EFKO-Kaskad", RU
VALAH S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
BLANARI Vadim, MD
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
TIBA FOOD, TN
AGROVAS-IMPEX S.R.L., MD
AGROVAS-IMPEX S.R.L., MD
AGROVIN BULBOACA S.A., MD
Noxell Corporation, US
Noxell Corporation, US
Noxell Corporation, US
Nioxin Research Laboratories, Inc.,
US
CIOBANU Liubovi, MD
GAŢCAN Georgeta, MD
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
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
Aegerion Pharmaceuticals, Inc., US
STALS S.R.L., MD
Stanley Black & Decker, Inc., US
STORIONIUS S.R.L., MD
Abbott Medical Optics Inc.,
corporaţie din Delaware, US

(441)
(442/450)
Nr.
Nr. BOPI
BOPI
8
9
12/2013
3/2013
10/2014
5/2013
10/2014
1/2014
9/2013
11/2013
12/2013
12/2013
12/2013

10/2014

9/2012
6/2013

10/2014
10/2014

6/2013

10/2014

11/2012

10/2014

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

10/2014

11/2013

12/2013

12/2013
12/2013
11/2013
12/2013
11/2013
12/2013
12/2013
12/2013
1/2014
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1
36

2
032565

3
2013.02.01

4
25988

5
2014.08.15

37
38
39
40
41
42

032823
033092
033292
032987
033613
033789

2013.03.19
2013.05.03
2013.06.18
2013.04.12
2013.08.09
2013.09.25

25989
25990
25991
25992
25993
25994

2014.08.15
2014.08.15
2014.08.15
2014.08.18
2014.08.18
2014.08.18

6
08,10,13,14,
15,17,18,19,
20,21,22,23,
26,27,28,29,
31,32,45
03,05,35
25
09
25
09,32
03,16

43
44

033850
033818

2013.10.15
2013.10.04

25995
25996

2014.08.15
2014.08.18

16,35,38
03

45

033890

2013.10.22

25997

2014.08.18

05

46
47
48
49

033895
033260
032814
033664

2013.10.23
2013.05.30
2013.03.14
2013.08.23

25998
25999
26000
26001

2014.08.19
2014.08.20
2014.08.15
2014.08.20

50

033916

2013.11.01

26002

2014.08.20

03
39
30
35,36,
37,43
39

51
52
53
54
55
56

033530
033531
033305
033579
033834
034069

2013.07.23
2013.07.23
2013.06.18
2013.08.05
2013.10.09
2013.11.25

26003
26004
26005
26006
26007
26008

2014.08.22
2014.08.22
2014.08.22
2014.08.22
2014.08.22
2014.08.21

14,35
14,35
03
03
08
01,05,37

57

034070

2013.11.25

26009

2014.08.21

01,03,05,
31,35

58

034071

2013.11.25

26010

2014.08.21

01,05,37,44

59

034072

2013.11.25

26011

2014.08.21

01,05,37,44

60

034073

2013.11.25

26012

2014.08.21

01,05,37,44

61

033135

2013.05.14

26013

2014.08.23

34

62

032722

2013.02.19

26014

2014.08.23

38,45

63
64

033419
033622

2013.07.04
2013.08.13

26015
26016

2014.08.25
2014.08.25

43
34

65
66
67

033824
033537
033764

2013.10.07
2013.07.24
2013.09.05

26017
26018
26019

2014.08.25
2014.08.25
2014.08.25

33
32
35,41,43

68

032467

2013.01.18

26020

2014.08.14

20,35

69
70

035259
033735

2008.12.04
2013.09.13

26021
26022

2014.06.11
2014.08.22

09
36

71

033746

2013.09.13

26023

2014.08.22

72

027321

2010.06.22

26024

2014.08.25

02,16,20,24,
25,28,35,36,
37,38,39,
40,41,42,
43,44,45
33

73
74

033619
033434

2013.08.13
2013.07.05

26025
26026

2014.08.26
2014.08.25

39,43
21,32
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7
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD

8
4/2013

9
10/2014

SENIUŞINA Svetlana, MD
GROIAN Nicolae, MD
CLASIC OPTIC S.R.L., MD
Divilux S.R.L., MD
M7 TOBACO TRADING FZCO, AE
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
MOROŞAN Veaceslav, MD
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
E.I. du Pont de Nemours
and Company, US
GHITER Igori, MD
FOLTEA-COM S.R.L., MD
Rîul Vechi S.R.L., MD
ŢÎMBROVSCHI Alexei, MD
LUKOVSKI Valentin, MD
POŞTA MOLDOVEI,
întreprindere de stat, MD
RAND REFINERY LIMITED, ZA
RAND REFINERY LIMITED, ZA
Shulton, Inc., US
Noxell Corporation, US
The Gillette Company, US
Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu
"VALBRENTA CHEMICALS", RU
Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu
"VALBRENTA CHEMICALS", RU
Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu "VALBRENTA
CHEMICALS", RU
Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu
"VALBRENTA CHEMICALS", RU
Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu
"VALBRENTA CHEMICALS", RU
British American Tobacco (Brands)
Inc., US
MOLDCELL S.A.,
întreprindere mixtă, MD
VOLCONOVICI Augustin, MD
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.,
CN
GUŢU Serghei, MD
GONCHARUK Anatolii, UA
JEMANEAN Elena, MD
SERBULENCO Tatiana, MD
STEJAUR-MARKET S.A.,
casă de comerţ, MD
Apple Inc., US
Credite Pentru Toţi S.R.L.,
organizaţie de microfinanţare, MD
Credite Pentru Toţi S.R.L.,
organizaţie de microfinanţare, MD

6/2013
8/2013
8/2013
8/2013
12/2013
12/2013

10/2014
10/2014
10/2014

CRICOVA S.A.,
combinat de vinuri, MD
MERAJI Nicolai, MD
Public Joint Stock Company
"OBOLON", UA

12/2013
1/2014
1/2014
2/2014
9/2013
6/2013
11/2013

10/2014

12/2013
11/2013
11/2013
10/2013
11/2013
12/2013
1/2014

1/2014

1/2014

1/2014

1/2014

10/2013
5/2013

10/2014

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

10/2014

3/2013

10/2014
10/2014

12/2013
1/2014

8/2010
12/2013
12/2013

MĂRCI

MD - BOPI 10/2014

1
75

2
033951

3
2013.11.01

4
26027

5
2014.08.26

6
29,35

76

032908

2013.04.01

26028

2014.08.26

12

77

033867

2013.10.15

26029

2014.08.26

36

78

032907

2013.04.01

26030

2014.08.26

12

79
80
81
82

032973
032992
033833
033197

2011.10.25
2011.10.25
2013.10.07
2013.05.28

26031
26032
26034
26035

2014.08.26
2014.08.26
2014.08.28
2014.08.28

05
05
03,21
09,18

83
84

032793
033920

2013.03.14
2013.11.01

26036
26037

2014.08.28
2014.08.29

35
33

85

033775

2013.09.25

26038

2014.08.29

27

86

034047

2013.11.18

26039

2014.08.28

01,02,16,
17,19

7
LEFRUCOM S.R.L.,
societate comercială, MD
GENERAL MOTORS LLC,
(a limited liability company organized
and existing under the laws of the
State of Delaware), US
MasterCard International
Incorporated, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
GENERAL MOTORS LLC,
(a limited liability company organized
and existing under the laws of the
State of Delaware), US
Abbott Laboratories, US
Abbott Laboratories, US
Stafford-Miller (Ireland) Limited, IE
OZAKI INTERNATIONAL CO., LTD.,
TW
Giti Tire Pte. Ltd, SG
COLUSVIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
CONSTRUCT RESURS S.R.L.,
societate comercială, MD
Eskaro Group AB, SE

8
12/2013

9

7/2013

2/2014

7/2013

10/2014
10/2014
12/2013
9/2013
7/2013
12/2013

10/2014

1/2014
2/2014

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
(186) Data
expirării
reînnoirii
3
2024.03.17

(511)
Clase

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

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

1
1

(116) Nr.
înregistrării
reînnoite
2
2R 581

4
29,30

6

7
11/1994

2

2R 651

2024.02.17

07,11

3

2R 710

2024.05.24

05

4

2R 752

2024.02.17

07,11

5

2R 842

2024.03.29

34

6

2R 1192

2024.07.13

01,02,17

7

2R 1193

2024.07.13

07,11

8

2R 1225

2024.07.29

01

9

2R 1228

2024.07.29

01

10

2R 1229

2024.07.29

09

11

2R 1230

2024.07.29

17

12

2R 1232

2024.08.01

29

5
THE EAST ASIATIC COMPANY LTD. A/S
(A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI), DK
Indiakaj 20, DK-2100 Copenhagen Ø,
Danemarca
SANDEN CORPORATION, JP
20 Kotobuki-cho, Isesaki-shi, Gunma, Japonia
Quena Plant Protection, a branch of Farenheit
Holding B.V., CW
Pos Cabai Office Park, Unit 13, Curaçao
SANDEN CORPORATION, JP
20 Kotobuki-cho, Isesaki-shi, Gunma, Japonia
Scandinavian Tobacco Group Lane Ltd., US
2280 Mountain Industrial Boulevard, Tucker, Georgia, 30084, Statele Unite ale Americii
SABIC Global Technologies B.V., NL
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, Olanda
INDESIT COMPANY LUXEMBOURG S.A., LU
5 Rue Jean Monnet, L-1724, Luxembourg
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
RCA TRADEMARK MANAGEMENT, FR
1-5 Rue Jeanne d’Arc, 92130 Issy les Moulineaux,
Franţa
SABIC Global Technologies B.V., NL
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, Olanda
FROMAGERIES BEL, FR
16 boulevard Malesherbes 75008 Paris, Franţa

Nr.
crt.

12/1994
12/1994

12/1994
1/1995

4/1995
4/1995
4/1995
4/1995
4/1995

4/1995
4/1995
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1
13

2
2R 1234

3
2024.08.02

4
09

14

2R 1235

2024.08.02

07,09,11,16,
35,38,41

15

2R 1236

2024.08.03

16,41

16

2R 1238

2024.08.03

16,41

17

2R 1239

2024.08.03

16,41

18

2R 1243

2024.08.03

16,41

19

2R 1244

2024.08.03

16

20

2R 1245

2024.08.03

16,41

21

2R 1246

2024.08.03

16,41

22

2R 1247

2024.08.03

16,41

23

2R 1248

2024.08.03

41

24

2R 1303

2024.07.18

05

25

2R 1311

2024.07.19

01

26

2R 1368

2024.07.25

39

27

2R 1398

2024.08.02

07,11

28

2R 1408

2024.03.15

01,29,30,31

29

2R 1417

2024.08.15

03

30

2R 1418

2024.08.15

03

31

2R 1419

2024.08.15

03,25

32

2R 1422

2024.09.16

03

33

2R 1483

2024.09.16

16

34

2R 1558

2024.09.30

34

35

2R 1559

2024.09.30

34

120

5
RCA TRADEMARK MANAGEMENT, FR
1-5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux,
Franţa
RCA TRADEMARK MANAGEMENT, FR
1-5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux,
Franţa
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
OMS Investments, Inc., US
Suite 2800, 10250 Constellation Place,
Los Angeles, California 90067,
Statele Unite ale Americii
ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION, JP
1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-8101, Japonia
Budget Rent A Car System, Inc., US
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
Statele Unite ale Americii
GENERAL ELECTRIC COMPANY, US
1 River Road Schenectady, New York,
Statele Unite ale Americii
Barry Callebaut AG, CH
Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich,
Elveţia
Calvin Klein Cosmetic Corporation,
corporaţia statului Delaware, US
501 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19809,
Statele Unite ale Americii
Calvin Klein Cosmetic Corporation,
corporaţia statului Delaware, US
501 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19809,
Statele Unite ale Americii
Calvin Klein Cosmetic Corporation,
corporaţia statului Delaware, US
501 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19809,
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
"BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG
ul. Graf Ignatiev, 62, Sofia, Bulgaria
"BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG
ul. Graf Ignatiev, 62, Sofia, Bulgaria

6

7
4/1995

4/1995

4/1995

4/1995

4/1995

4/1995

4/1995

4/1995

4/1995

4/1995

4/1995

5/1995

5/1995

5/1995

5/1995

5/1995

5/1995

5/1995

5/1995

5/1995

6/1995

1/1995

6/1995

1/1995

6/1995

MĂRCI

MD - BOPI 10/2014

1
36

2
2R 1618

3
2024.09.16

4
03

37

2R 1624

2024.09.16

03

38

2R 1633

2024.09.21

03

39

2R 1724

2024.02.07

34

40

2R 1764

2024.07.13

01,17,22

41

2R 1779

2024.08.10

01

42

2R 1784

2024.09.26

05

43

2R 1785

2024.09.26

05

44

2R 1786

2024.09.26

05

45

2R 1787

2024.09.26

05

46

2R 1789

2024.09.26

05

47

2R 1799

2024.09.26

05

48

2R 1807

2024.10.03

34

49

2R 1874

2024.07.04

16

50

2R 1875

2024.07.04

41,42

51

2R 1878

2024.07.04

41

52

2R 1883

2024.07.04

09

53

2R 1886

2024.07.04

42

54

2R 1891

2024.07.04

41

55

2R 1919

2024.07.04

16,41,42

56

2R 1923

2024.07.04

42

57

2R 1924

2024.07.04

16,41,42

58

2R 1925

2024.07.04

42

59

2R 1926

2024.07.04

16,41,42

60

2R 1956

2024.07.29

05

61

2R 1967

2024.08.09

42

5
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
John Player & Sons Limited, IE
21 Beckett Way, Park West, Nangor Road,
Dublin 12, Irlanda
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
BIOFARMA, FR
50 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex, Franţa
BIOFARMA, FR
50 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex, Franţa
BIOFARMA, FR
50 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex, Franţa
BIOFARMA, FR
50 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex, Franţa
BIOFARMA, FR
50 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex, Franţa
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
50 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex, Franţa
Open Joint Stock Company "British American
Tobacco-Yava", RU
9, Tretya Ulitsa Yamskogo Polya, 125124, Moscow,
Federaţia Rusă
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
BSN medical Limited, GB
Willerby, Hull, East Yorkshire HU10 6FE,
Regatul Unit
Choice Hotels International, Inc., US
1 Choice Hotels Circle, Suite 400, Rockville,
MD 20850, Statele Unite ale Americii

6

7
6/1995

6/1995

6/1995

2/1995

7/1995

8/1995
8/1995
8/1995
8/1995
8/1995
8/1995
8/1995
8/1995
8/1995

4/1995

8/1995

4/1995

8/1995

4/1995

8/1995

4/1995

8/1995

4/1995

8/1995

4/1995

8/1995

4/1995

8/1995

4/1995

8/1995

4/1995

8/1995

4/1995

8/1995

4/1995

8/1995

9/1995

9/1995
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1
62

2
2R 1968

3
2024.08.09

4
42

63

2R 1969

2024.08.09

42

64

2R 1970

2024.08.09

42

65

2R 1971

2024.08.09

42

66

2R 1990

2024.09.05

30

67

2R 2019

2024.08.05

09

68

2R 2020

2024.08.05

37

69

2R 2032

2024.11.09

09,11

70

2R 2038

2024.09.08

03

71

2R 2079

2024.07.26

12

72

2R 2108

2024.09.20

25

73

2R 2114

2024.09.08

05

74

2R 2116

2024.09.08

05

75

2R 2224

2024.08.22

76

2R 2227

2024.08.22

02,03,04,06,
07,08,11,12
12

77

2R 2228

2024.08.22

78

2R 2229

2024.08.22

79

2R 2230

2024.08.22

80

2R 2272

2024.12.07

02,03,04,06,
07,08,11,12
05

81

2R 2306

2024.07.04

42

82

2R 2313

2024.07.04

16

83

2R 2315

2024.07.04

42

84

2R 2316

2024.07.04

09,42

85

2R 2317

2024.07.04

09,42

86

2R 2318

2024.07.04

09,42

87

2R 2324

2024.07.04

42

88

2R 2327

2024.07.12

09,42

122

02,03,04,06,
07,08,11,12
07,12

5
Choice Hotels International, Inc., US
1 Choice Hotels Circle, Suite 400, Rockville,
MD 20850, Statele Unite ale Americii
Choice Hotels International, Inc., US
1 Choice Hotels Circle, Suite 400, Rockville,
MD 20850, Statele Unite ale Americii
Choice Hotels International, Inc., US
1 Choice Hotels Circle, Suite 400, Rockville,
MD 20850, Statele Unite ale Americii
Choice Hotels International, Inc., US
1 Choice Hotels Circle, Suite 400, Rockville,
MD 20850, Statele Unite ale Americii
Barilla G.e R. Fratelli - Societa per Azioni, IT
Via Mantova, 166, I-43100 Parma, Italia
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania
SAFT, FR
12 rue Sadi Carnot, 93170 Bagnolet, Franţa
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
SEMPERIT REIFEN GmbH, AT
Triester Straße 14, 2351 Wiener Neudorf, Austria
ECCO SKO A/S, DK
Industrivej 5, 6261 Bredebro, 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
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, CH
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Elveţia
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii

6

7
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
11/1995
11/1995
11/1995
11/1995
6/1995

11/1995

6/1995

11/1995

6/1995

11/1995

6/1995

11/1995

6/1995

11/1995

6/1995

11/1995

6/1995

11/1995

6/1995

11/1995

MĂRCI

MD - BOPI 10/2014

1
89

2
2R 2337

3
2024.10.03

4
03

90

2R 2369

2024.08.22

37,42

91

2R 2370

2024.08.22

37,42

92

2R 2371

2024.08.22

93

2R 2383

2024.09.21

02,03,04,
06,07,08,
11,12,37
03

94

2R 2398

2024.07.11

16,41,42

95

2R 2399

2024.07.11

42

96

2R 2400

2024.07.11

42

97

2R 2402

2024.07.11

42

98

2R 2410

2024.03.25

05,29,30

99

2R 2435

2024.07.07

16

100

2R 2437

2024.07.07

16

101

2R 2438

2024.07.07

16

102

2R 2439

2024.07.07

16,41

103

2R 2440

2024.07.07

16

104

2R 2443

2024.06.30

12

105

2R 2450

2024.07.07

16

106

2R 2451

2024.07.07

16

107

2R 2452

2024.07.07

16

108

2R 2484

2024.09.16

05

109

2R 2505

2024.12.20

05

110

2R 2506

2024.12.20

05

111

2R 2509

2024.12.20

05

5
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Choice Hotels International, Inc., US
1 Choice Hotels Circle, Suite 400, Rockville, MD
20850, Statele Unite ale Americii
Ferrosan A/S, DK
Sydmarken 5, DK-2860 Søborg, Danemarca
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC, US
3200 Natal Street, Fayetteville, North Carolina
28306, Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Astellas Pharma Inc., JP
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku,
Tokyo 103, Japonia
Johnson & Johnson, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului New Jersey, US
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick,
New Jersey 08933-7001, Statele Unite ale Americii
Johnson & Johnson, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului New Jersey, US
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick,
New Jersey 08933-7001, Statele Unite ale Americii
Johnson & Johnson, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului New Jersey, US
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick,
New Jersey 08933-7001, Statele Unite ale Americii

6

7
12/1995

12/1995
12/1995
12/1995

12/1995

7/1995

12/1995

7/1995

12/1995

7/1995

12/1995

7/1995

12/1995

4/1995

12/1995

7/1995

12/1995

7/1995

12/1995

7/1995

12/1995

7/1995

12/1995

7/1995

12/1995

5/1995

12/1995

6/1995

12/1995

6/1995

12/1995
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12/1995
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12/1995
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1
112

2
2R 2547

3
2024.09.21

4
03

113

2R 2576

2024.09.28

03,05

114

2R 2660

2024.12.20

05

115

2R 2664

2024.12.20

03

116

2R 2712

2024.12.30

30

117

2R 2713

2024.12.30

30

118

2R 2717

2024.12.30

30

119

2R 2718

2024.07.29

16

120

2R 2801

2024.06.28

34

121

2R 2830

2024.08.01

03,05,08,16,
20,21,24

122

2R 2832

2024.08.15

09,11

123

2R 2833

2024.08.15

10

124

2R 2834

2024.08.15

14

125

2R 2835

2024.08.15

16

126

2R 2836

2024.08.15

37

127

2R 2840

2024.08.15

09

128

2R 2841

2024.08.15

09

129

2R 2844

2024.08.05

09

130

2R 2880

2024.12.28

03

131

2R 2883

2024.12.22

07

132

2R 2884

2024.12.29

21

133

2R 2948

2024.08.16

32

134

2R 2952

2024.08.22

01,05,12,22

135

2R 2956

2024.10.13

34
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The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
Noxell Corporation, US
11050 York road, Hunt Valley, Baltimore Co.,
Maryland, Statele Unite ale Americii
JOHNSON & JOHNSON, US
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ
08933, Statele Unite ale Americii
Johnson & Johnson, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului New Jersey, US
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick,
New Jersey 08933-7001, Statele Unite ale Americii
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, FR
149, rue Anatole France 92534 Levallois-Perret
Cedex, Franţa
TABACOFINA - VANDER ELST NV, BE
Rue de Koninck 38, 1080 Bruxelles, Belgia
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US
Neenah, Wisconsin 54956,
Statele Unite ale Americii
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonia
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonia
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonia
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonia
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonia
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonia
SHARP KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SHARP CORPORATION), JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonia
Daimler AG, DE
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germania
CONOPCO, INC., US
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632,
Statele Unite ale Americii
MOLDOVAHIDROMAŞ S.A., MD
Str. Meşterul Manole nr. 7,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
DART INDUSTRIES INC.,
corporaţia statului Delaware, US
14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando,
Florida 32837, Statele Unite ale Americii
Dreher Sörgyárak Zártkörüen Müködo
Részvénytársaság, HU
1106 Budapest, Jászberényi út 7-11, Ungaria
KEMIRA OYJ, FI
Porkkalankatu 3, 00180 Helsinki, Finlanda
British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia
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136

2
2R 2982

3
2024.08.11

4
32

137

2R 3005

2024.11.10

25

138

2R 3048

2024.12.28

09

139

2R 3059

2024.08.01

34

140

2R 3135

2024.07.07

16

141

2R 3136

2024.07.07

03,25

142

2R 3137

2024.07.07

05,10

143

2R 3138

2024.07.07

05,10

144

2R 3142

2024.07.11

07,12

145

2R 3153

2024.12.23

03

146

2R 3157

2024.12.30

30

147

2R 3158

2024.12.30

30

148

2R 3165

2024.12.20

05

149

2R 3173

2024.12.28

09

150

2R 3201

2024.12.23

05,32

151

2R 3202

2024.12.23

05,32

152

2R 3203

2024.12.23

29,30

153

2R 3231

2024.12.30

29,30,32

154

2R 3233

2024.12.30

05

155

2R 3234

2024.12.30

05

156

2R 3269

2024.12.30

29,30,32

157

2R 3288

2024.12.30

16

158

2R 3329

2024.12.30

05,29,30
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THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, Statele
Unite ale Americii
LEVI STRAUSS & CO., US
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco,
California, Statele Unite ale Americii
ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA
(also trading as ORIENT WATCH CO., LTD.), JP
4-4, 2-chome, Soto Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo,
Japonia
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
GUESS ?, INC., US
1444 South Alameda Street, Los Angeles,
California 90021, Statele Unite ale Americii
E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.,
a Delaware corporation, US
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, Statele Unite ale Americii
E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.,
a Delaware Corporation, US
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey, 08540, Statele Unite ale Americii
HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Hino Motors, Ltd.), JP
1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, Tokyo, Japonia
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
corporaţie din statul Delaware, US
345 Park Avenue, New York, New York 10154,
Statele Unite ale Americii
Warner Communications LLC, US
One Time Warner Center, New York, New York,
10019, Statele Unite ale Americii
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
Berol Corporation, corporaţie din Delaware, US
3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328,
Statele Unite ale Americii
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
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1
159

2
2R 3332

3
2024.12.30

4
05,29,30,32

160

2R 3334

2024.12.30

161

2R 3348

2024.10.03

05,29,30,
31,32
03

162

2R 3350

2024.10.03

03

163

2R 3355

2024.10.04

03

164

2R 3356

2024.10.04

03

165

2R 3392

2024.12.28

09

166

2R 3393

2024.12.28

09

167

2R 3398

2024.12.30

05,29,30,32

168

2R 3419

2024.09.30

34

169

2R 3420

2024.09.30

34

170

2R 3449

2024.06.30

33

171

2R 3457

2024.12.28

10

172

2R 3508

2024.08.10

05,29,30

173

2R 3541

2024.12.23

03,05,21

174

2R 3565

2024.12.26

01

175

2R 3572

2024.12.30

29,30

176

2R 3573

2024.12.30

05,29,30,32

177

2R 3575

2024.12.30

178

2R 3585

2024.12.28

05,29,30,
31,32
03

179

2R 3586

2024.12.28

03

180

2R 3628

2024.12.30

181

2R 3637

2024.11.09

182

2R 3666

2024.07.11

01,05,29,30,
31,32,33
01,04,12,17,
19,21,35,39
29

183

2R 3673

2024.09.30

34

184

2R 3696

2024.07.11

05,10

185

2R 3742

2024.07.07

16

186

2R 3752

2024.07.12

42
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SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
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
Motorola Trademark Holdings, LLC, US
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048,
Statele Unite ale Americii
Motorola Trademark Holdings, LLC, US
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048,
Statele Unite ale Americii
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
"BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG
ul. "Graf Ignatiev", 62, Sofia, Bulgaria
"BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG
ul. "Graf Ignatiev", 62, Sofia, Bulgaria
ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, GB
Chivas House, 72 Chancellors Road, London,
W6 9RS, Regatul Unit
BSN medical Limited, GB
Willerby, Hull, East Yorkshire HU10 6FE,
Regatul Unit
VITANA A.S., CZ
CZ-27732 BYSICE, Republica Cehă
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8
9GS, England, Regatul Unit
Afton Chemical Limited, GB
London Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2 UW,
Anglia
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
MÄURER + WIRTZ GmbH&Co. KG, DE
Zweifaller Strasse 120, 52224, Stolberg, Germania
DALLI-WERKE GmbH & Co.KG, DE
Zweifaller Strasse 120, 52224 Stolberg, Germania
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
REPSOL PETROLEO S.A., ES
Méndez Álvaro n° 44, 28045 MADRID, Spania
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
"BULGARTABAK-HOLDING" A.O., BG
ul. "Graf Ignatiev", 62, Sofia, Bulgaria
E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.,
a Delaware corporation, US
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton
New Jersey 08540, Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
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2
2R 3753

3
2024.07.12

4
16,41

188

2R 3754

2024.07.12

09

189

2R 3755

2024.07.12

42

190

2R 3757

2024.07.12

09

191

2R 3872

2024.11.07

34

192

2R 3896

2024.12.28

34

193

2R 3903

2024.12.09

34

194

2R 3919

2024.12.20

05

195

2R 3921

2024.12.20

05

196

2R 3949

2024.05.25

197

2R 3962

2024.10.03

17,22,23,24,
25,27,34
25

198

2R 3973

2024.12.30

05

199

2R 3979

2024.09.28

05

200

2R 4022

2024.07.07

03

201

2R 4139

2024.12.30

05

202

2R 4155

2024.10.03

34

203

2R 4161

2024.12.30

05

204

2R 4194

2024.07.11

09

205

2R 4224

2024.12.30

03,05

206

2R 4254

2024.10.14

03

207

2R 4269

2024.09.05

32

208

2R 4305

2024.09.28

03,05

209

2R 4629

2024.10.14

03

5
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, Anglia
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
Open Joint Stock Company "British American
Tobacco-Yava", RU
9, Tretya Ulitsa Yamskogo Polya, 125124, Moscow,
Federaţia Rusă
Johnson & Johnson, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului New Jersey, US
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick,
New Jersey 08933-7001, Statele Unite ale Americii
PHIVCO-2 LLC, US
Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
Statele Unite ale Americii
RHODIA, societate pe acţiuni din Franţa, FR
25 rue de Clichy, 75009 PARIS, Franţa
JORDACHE ENTERPRISES, INC., US
1400 Broadway, New-York, NY 10018,
Statele Unite ale Americii
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
NUFARM UK LIMITED, GB
Wyke Lane, Wyke, West Yorkshire, BD12 9EJ,
Regatul Unit
BURBERRY LIMITED, GB
Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P
2AW, Regatul Unit
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., BE
Rue de I'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgia
Open Joint Stock Company "British American
Tobacco-Yava", RU
9, Tretya Ulitsa Yamskogo Polya, Moscow 125124,
Federaţia Rusă
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Religious Technology Center, US
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
Statele Unite ale Americii
CONOPCO, INC., US
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632,
Statele Unite ale Americii
HUGO BOSS Trade Mark Management
GmbH & Co. KG., DE
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germania
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ, TR
ADNAN KAHVECİ BULVARI BAHÇELİEVLER
MAH. No.5, PK1, BAHÇELİEVLER, TURCIA
Noxell Corporation, US
11050 York road, Hunt Valley, Baltimore Co.,
Maryland, Statele Unite ale Americii
Procter & Gamble International Operations SA, CH
Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy 1,
Geneva, Elveţia
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1
210

2
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3
2024.10.11

4
42

211

2R 4831

2024.10.11

42

212

R 11262

2023.06.20

29,30,35,39

213

R 12111

2024.07.19

33

214

R 12265

2024.05.17

03,05,10,35

215

R 12294

2024.01.12

39

216

R 12356

2024.05.11

05

217

R 12366

2024.05.18

41

218

R 12432

2024.04.28

29

219

R 12438

2024.05.12

29

220

R 12529

2024.02.03

09

221

R 12538

2024.03.16

222

R 12722

2024.06.25

09,16,25,29,
30,32,33,35,
39,41,43
05,30

223

R 12742

2024.07.01

30

224

R 12767

2024.07.14

16

225

R 12782

2024.07.16

35,37,42

226

R 12792

2024.08.12

05

227

R 12821

2024.07.07

09

228

R 12826

2024.07.20

09,16,35,42
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R 12844

2024.07.27

03

230

R 12845

2024.07.27

03

231

R 12846

2024.07.27

03
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Teledyne Technologies Incorporated, US
1049 Camino Dos Rios, Thousand Oaks,
California 91360, Statele Unite ale Americii
Teledyne Technologies Incorporated, US
1049 Camino Dos Rios, Thousand Oaks,
California 91360, Statele Unite ale Americii
PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina,
US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, Statele Unite ale Americii
DUCATES GRUP S.R.L., societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova
DEPOFARM S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova
ŞAŞINA Natalia, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 27, bloc 2, ap. 16,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
DEPOFARM S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova
Ford Models, Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Delaware, US
57 West 57th Street, Penthouse, New York,
New York 10019, Statele Unite ale Americii
Belarus-Germany Joint Venture "Santa Bremor"
Limited, BY
Ul. Katin Bor, 106, 224025, g. Brest, Belarus
Belarus-Germany Joint Venture "Santa Bremor"
Limited, BY
Ul. Katin Bor, 106, 224025, g. Brest, Belarus
ŢURCAN Vladimir, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 104, ap. 8,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
ŢURCAN Valentin, MD
Str. Igor Vieru nr. 8, ap. 85,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
DÎNGA Igori, MD
Str. Luceafărul nr. 16,
MD-2055, Vatra, Chişinău, Republica Moldova
Open Joint Stock Company "Orkla Brands Russia",
RU
24 Sotsialisticheskaya Street, 191119,
St. Petersburg, Federaţia Rusă
Wm Wrigley Jr. Company, US
410 North Michigan Avenue, Chicago,
Illinois 60611, Statele Unite ale Americii
KANIN (INDIA) LTD., IN
PLOT No. 79, SECTOR 25, FARIDABAD-121 004,
India
BENQ CORPORATION, TW
16, Jihu Road, Neihu Dist., Taipei 114, Taiwan
Embil Ilac Sanayi Limited Sirketi, TR
Maslak Mahallesi Sümer Sokak Ayazaga Ticaret
Merkezi No: 3/9 Sariyer, Istanbul, Turcia
PRINCO CORP., TW
No. 6, Creation 4th Rd., Hsinchu Science Park,
Hsinchu, Taiwan (provincie chineză)
CZT/ACN Trademarks, L.L.C., US
150 North Martingale Road, Schaumburg, Illinois,
60173, Statele Unite ale Americii
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
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2/1997

8/1997

2/2004

10/2004

11/2004

5/2005

12/2004

5/2005

8/2004

6/2005

1/2005

6/2005

1/2005

6/2005

2/2005

7/2005

2/2005

7/2005

3/2005

8/2005

3/2005

8/2005

5/2005

10/2005

5/2005

10/2005

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

6/2005

11/2005
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1
232

2
R 12882

3
2024.09.08

4
05

233

R 12904

2024.08.02

29,35

234

R 12905

2024.08.02

29,35

235

R 12919

2024.06.25

05

236

R 13019

2024.11.08

05

237

R 13021

2024.11.08

05

238

R 13022

2024.11.08

05

239

R 13401

2024.07.14

240

R 13412

2024.11.19

28,29,31,
35,36,39,
41,42,45
21,32,33,35

241

R 13781

2024.11.17

21,33,35

242

R 14017

2024.11.24

32

243

R 14740

2024.12.15

33,35

244

R 15194

2024.09.16

35

5
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
LAPMOL S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Uzinelor nr. 17,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
LAPMOL S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Uzinelor nr. 17,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
DEPOFARM S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, Anglia,
Regatul Unit
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, Anglia,
Regatul Unit
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, Anglia,
Regatul Unit
DOR LE DOR, fundaţie filantropică, MD
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Dreher Sörgyárak Zártkörüen Müködo
Részvénytársaság, HU
1106 Budapest, Jászberényi u. 7-11, Ungaria
BÎRCA Natalia, MD
Str. Victor Crăsescu nr. 67,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

6
6/2005

7
11/2005

6/2005

12/2005

6/2005

12/2005

7/2005

12/2005

7/2005

12/2005

7/2005

12/2005

7/2005

12/2005

6/2005

4/2006

11/2005

4/2006

3/2006

8/2006

5/2006

10/2006

11/2006

4/2007

3/2007

8/2007
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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.

131

MD - BOPI 10/2014

GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it.
In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications,
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests for
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs.
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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
3
4
5
6
7

Nr.
înregistrării
AO 0933
AO 0934
AO 0935
AO 0937
AO 0938
AO 0939
AO 0946

Data
înregistrării
2014.05.05
2014.05.05
2014.05.05
2014.05.05
2014.05.05
2014.05.05
2014.05.19

Codul
ţării
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IR

Denumirea de origine
PECORINO ROMANO
PECORINO TOSCANO
PIAVE
PROSCIUTTO TOSCANO
RASCHERA
RIVIERA LIGURE

ُ َ ّ د

Transliteraţia /
traducerea
Monabbat-e
Abadeh/desene
sculptate în lemn
din Abadeh

Produsul
Caşcaval
Caşcaval
Caşcaval
Jambon
Caşcaval
Ulei
Produse din lemn
sculptat

Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată protecţie
în Republica Moldova în septembrie 2014, 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, transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului
Nr.
crt.

Nr.
înregistrării

Data
înregistrării

1
2

AO 0922
AO 0923

2014.01.20
2014.01.20
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Cod
ST.3
OMPI
IT
IT

Denumirea de origine

Transliterarea / traducerea

TALEGGIO
QUARTIROLO LOMBARDO

-

Produsul

Caşcaval
Caşcaval

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

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

(21)

Numărul de depozit

Date of the registration
Expected expiration date of the registration
Number of the industrial design
Number of the application
(22)

Data de depozit
Date of filing of the application

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale

(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
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST. 3

(43)

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

(44)

Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial

(45)

Data eliberării certificatului

(46)

Data de expirare a termenului de amânare a publicării

Date of publication of the decision on registration of the industrial design
Date of issuance of the certificate
Date of expiration of deferment
(51)

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

(54)

Indicarea produsului
Designation of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

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

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

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

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

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE 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)
(71)

DESIGN

LOC (9) Cl. 09-01
f 2014 0007
2014.02.06
1
FABRICA DE VINURI ŞI DIVINURI
"MOLDAVSCHII STANDART" S.R.L.,

(74)
(54)

ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN,
MD
Str. Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova
PARASCA Dumitru
Butelie

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

2.1

2.2

2.3
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(21)
(22)
(28)
(57)
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LOC (9) Cl. 09-05
f 2014 0052
2014.08.25
3
Culori revendicate:
desenul 1 - roşu, bej;

(71)

(54)

desenul 2 - albastru, bej;
desenul 3 - verde, bej
COMPLEX-TOTAL S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 10,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Ambalaje

(55)

1

2
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(21) f 2014 0052

3

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

LOC (9) Cl. 19-08
f 2014 0053
2014.09.01
1
Culori revendicate:
verde de diferite nuanţe, galben, rosu,
albastru de diferite nuanţe, alb, gri, maro

(71)
(72)
(74)
(54)

TM INVESTMENT SP. Z O.O., PL
Ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica, Polonia
OCIESA Michal, PL
GLAZUNOV Nicolae
Etichetă

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

1
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LOC (9) Cl. 21-01
f 2014 0036
2014.05.20
6

(71)

(72)
(54)

STAMATI Mihail, MD
Str. Studenţilor nr. 3/1, ap. 413,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Stamati Mihail, MD
Jucării

(55)

1

2.2

2.1

2.3
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(21) f 2014 0036

3.1

3.2

4

5.2
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5.3
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(21) f 2014 0036

6

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

LOC (9) Cl. 32-00
f 2014 0047
2014.07.24
1
Culori revendicate:
alb, negru, galben de diferite nuanţe, verde
de diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe,

(71)

(74)
(54)

albastru de diferite nuanţe, maro de diferite
nuanţe, kaki de diferite nuanţe
SMIRNOV Vladimir, MD
Str. Mincu nr.11, ap. 14, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
ULANOV Denis
Logo

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

1
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DESIGN

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

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

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(43)
Nr. BOPI

R.I.F., SOCIETATE
PE ACŢIUNI, MD
Str. G. Alexandrescu nr. 13,
MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
BESCHIERU Radu, MD
Str. Nicolae Milescu
Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
POIANA CODRILOR
S.R.L., SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 15,
ap. 24, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
ALRADA-PRIM SRL, MD
Str. Hristo Botev nr. 27
ap. 89, MD-2020, Chişinău,
Republica Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica
Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica
Moldova

3/2014

1

1578

2014.09.16 2018.12.10 f 2013 0115 2013.12.10

08-03,
05

2

2

1579

2014.09.23 2017.12.07 f 2012 0114 2012.12.07

09-01

1

3

1580

2014.09.23 2018.11.15 f 2013 0112 2013.11.15

09-01

2

4

1581

2014.09.24 2018.11.26 f 2013 0114 2013.11.26

09-05;
19-08

2

5

1582

2014.09.26 2018.06.19 f 2013 0071 2013.06.19

11-02

23

6

1583

2014.09.10 2018.10.17 f 2013 0100 2013.10.17

11-02

7

1584

2014.09.02 2018.04.01 f 2013 0029 2013.04.01

20-03

29 (1, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29,
30, 31, 32 )
4
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GHERMAN Andrei, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4/6,
ap. 40, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

2/2014

2/2014

2/2014

3/2014

12/2013

1/2014

DESIGN

MD - BOPI 10/2014

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în septembrie 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
1555

(21)
Nr.
de depozit
f 2013 0096

(22)
Data
de depozit
2013.09.25

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale
15

2

1557

3

1558

09-01,
03, 05
09-03

f 2013 0041

2013.04.16

5

f 2013 0016

2013.02.28

1

4
5
6
7
8
9
10

1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565

09-05
11-02
11-02
11-02
11-02
12-06
19-08

f 2013 0097
f 2013 0099
f 2013 0101
f 2013 0102
f 2013 0103
f 2013 0095
f 2013 0105

2013.10.02
2013.10.17
2013.10.17
2013.10.17
2013.10.17
2013.09.16
2013.10.21

4
33
24
24
20
1
4

11

1566

25-01

f 2013 0107

2013.10.28

1

12

1567

25-01

f 2013 0108

2013.10.28

1

13

1568

26-05

f 2013 0058

2013.06.10

8

06-01

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

CONFORT S.R.L., FIRMĂ
DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
ALEXEI Serghei, MD

7/2014

FRANZELUŢA S.A., COMBINAT DE
PANIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU, MD
DEPOFARM S.R.L., MD
GÎRBU Anatolie, MD
GÎRBU Anatolie, MD
GÎRBU Anatolie, MD
GÎRBU Anatolie, MD
FRIPTU Ion, MD
BEJENARI VALERII,
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, MD
OBSHCHESTVO
S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU
"PROIZVODSTVENNAYA FIRMA
"ALTA - PROFIL", RU
OBSHCHESTVO
S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU
"PROIZVODSTVENNAYA FIRMA
"ALTA - PROFIL", RU
CEBOTARESCU Dumitru, MD

7/2014

7/2014

7/2014
7/2014
7/2014
7/2014
7/2014
7/2014
7/2014
7/2014

7/2014

7/2014

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului
de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene
şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
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
1

2
217

3
2019.09.09

4
0263

5
1999.09.09

6
19-08

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite
7
1

2

227

2019.10.06

0268

1999.10.06

09-01

1

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

8
SOCIETATE COMERCIALĂ
"PRODAL 94" S.R.L., RO
Str. Drumul între Tarlale nr. 1,
Comuna Cernica, Judeţul Ilfov,
România
SOCIETATEA COMERCIALĂ
"PRODAL 94" S.R.L., RO
Str. Drumul Între Tarlale nr.1,
Comuna Cernica, Judeţul Ilfov,
România

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

9
4/2000
12/2000

6/2000
2/2001
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1
3

2
675

3
2019.07.13

4
f 2004 0112

5
2004.07.13

6
09-01

7
1

4

706

2019.06.02

f 2004 0092

2004.06.02

09-01

5

5

709

2019.07.22

f 2004 0119

2004.07.22

09-01

1

6

823

2019.07.29

f 2004 0125

2004.07.29

09-01,
03

10

7

1194

2019.03.25

f 2009 0013

2009.03.25

11-05

2

8

1201

2019.05.04

f 2009 0025

2009.05.04

09-02

2

9

1202

2019.05.04

f 2009 0024

2009.05.04

09-07

1

10

1213

2019.05.29

f 2009 0036

2009.05.29

09-03

1

11

1214

2019.05.29

f 2009 0037

2009.05.29

09-03

1

12

1215

2019.05.29

f 2009 0039

2009.05.29

09-03

1

13

1223

2019.05.29

f 2009 0038

2009.05.29

09-03

3

14

1224

2019.05.29

f 2009 0040

2009.05.29

09-03

6

15

1235

2019.09.15

f 2009 0060

2009.09.15

09-01

1
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8
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica
Moldova
FABRICA DE STICLĂ DIN
CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE
DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica
Moldova
COLTUC Vasile, MD
Bd. Cuza-Vodă 25/4, ap. 21,
MD-2072, Chişinău, Republica
Moldova
GARIUC Corneli, MD
MD-4925, Iabloana, Glodeni,
Republica Moldova
OJSC "OIL COMPANY
"ROSNEFT", RU
26/1 Sofiyskaya emb., 115035
Moscow, Federaţia Rusă
OJSC "OIL COMPANY
"ROSNEFT", RU
26/1 Sofiyskaya emb., 115035
Moscow, Federaţia Rusă
GRUPA TOPEX SP. Z O.O.
SPÒŁKA KOMANDYTOWA, PL
Str. Pograniczna 2/4, 02-285,
Warszawa, Polonia
GRUPA TOPEX SP. Z O.O.
SPÒŁKA KOMANDYTOWA, PL
Str. Pograniczna 2/4, 02-285,
Warszawa, Polonia
GRUPA TOPEX SP. Z O.O.
SPÒŁKA KOMANDYTOWA, PL
Str. Pograniczna 2/4, 02-285,
Warszawa, Polonia
GRUPA TOPEX SP. Z O.O.
SPÒŁKA KOMANDYTOWA, PL
Str. Pograniczna 2/4, 02-285,
Warszawa, Polonia
GRUPA TOPEX SP. Z O.O.
SPÒŁKA KOMANDYTOWA, PL
Str. Pograniczna 2/4, 02-285,
Warszawa, Polonia
SICHUAN WENJUN SPIRITS
COMPANY LIMITED, CN
No. 33, East Ring Road, Linqiong
Town, Qionglai City, Chengdu
City, Sichuan Province, China

9
1/2005
10/2005

4/2005
12/2005

4/2005
12/2005

11/2005
7/2006

6/2009
2/2010
5/2010
7/2009
3/2010
6/2010
7/2009
3/2010
6/2010
8/2009
4/2010
7/2010
8/2009
4/2010
7/2010
8/2009
4/2010
7/2010
8/2009
5/2010
9/2010
8/2009
5/2010
9/2010
12/2009
6/2010
9/2010

DESIGN
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale, 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

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

1
1

2
DM/079538

(23)(30)
Prioritate
3
2012.11.19

2

DM/079775

2012.12.18

3

DM/080783

2013.04.23

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

4

DM/080784

2013.04.22

5

DM/080881

2013.04.26

6

DM/080929

2013.04.23

THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG (THE
SWATCH GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD.) ,
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
JT INTERNATIONAL
S.A., CH

7

DM/080986

2013.04.30

8

DM/081305

2013.04.30

4
ALFRED KÄRCHER
GMBH & CO. KG,
DE
ALFRED KÄRCHER
GMBH & CO. KG,
DE

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
ICE IP S.A., LU

(18)
(51)
(28)
Clase Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale

Nr. IDB

5
Butelii / Bottles /
Bouteilles

6
09-01

7
12

8
2017.11.19

9
46/2013

Părţi componente pentru
aspiratoare de presiune
înaltă / Parts of High
Pressure Cleaners /
Parties de nettoyeur à
haute pression
Pandantiv; cercei; brăţări;
colier / Pendant; earrings;
bracelets; necklace /
Pendentif; boucles
d'oreilles; bracelets;
collier
Inele; brăţări; pandantiv;
cercei; coliere / Finger
rings; bracelets; pendant;
earrings necklaces /
Bagues; bracelets;
pendentif; boucles
d'oreilles; colliers

15-05

6

2017.12.18

50/2013

11-01

9

2018.04.23

42/2013

11-01

10

2018.04.22

42/2013

10-02

5

2018.04.26

43/2013

32-00

11

2018.04.23

42/2013

10-07

1

2018.04.30

43/2013

10-01,
02, 07

10

2018.04.30

43/2013

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Design grafic / Graphic
designs / Modèles
graphiques
Brăţară pentru ceas /
Watch bracelet / Bracelet
de montre
Ceas de mână; cadrane
pentru ceas; ceas /
Wristwatch; watch dials;
clock / Montre-bracelet;
cadrans de montre;
horloge
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1
9

10

2
DM/082045

3
2013.10.01

DM/082258

2013.04.16,
002221242/
0001, EM;
2013.04.16,
002221242/
0002, EM;
2013.04.16,
002221242/
0003, EM
2013.11.22

DESIGN
4
SMART FLOWER
ENERGY
TECHNOLOGY
GMBH, AT

5
6
Module de energie solară / 13-99
Solar power modules /
Modules à énergie solaire

7
3

8
2018.10.01

9
44/2013

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

Brăţară; colier / Bracelet;
necklace / Bracelet;
collier

2

2018.11.22

48/2013

11-01

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
09-01

2
DM/079538

3
2012.11.19

10-01,
02, 07

DM/081305

2013.04.30

10-02

DM/080881

2013.04.26

10-07

DM/080986

2013.04.30

11-01

DM/080783

2013.04.23

150

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

4
ALFRED KÄRCHER
GMBH & CO. KG,
DE
ICE IP S.A., LU

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

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(28)
Nr. de
desene şi
modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

5
Butelii / Bottles / Bouteilles

6
12

7
2017.11.19

8
46/2013

Ceas de mână; cadrane pentru
ceas; ceas / Wristwatch; watch
dials; clock / Montre-bracelet;
cadrans de montre; horloge
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10

2018.04.30

43/2013

5

2018.04.26

43/2013

Brăţară pentru ceas / Watch
bracelet / Bracelet de montre

1

2018.04.30

43/2013

Pandantiv; cercei; brăţări;
colier / Pendant; earrings;
bracelets; necklace /
Pendentif; boucles d'oreilles;
bracelets; collier

9

2018.04.23

42/2013

DESIGN
1
11-01

11-01

13-99

15-05

32-00

2
DM/080784

MD - BOPI 10/2014

4
THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG (THE
SWATCH GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD.) ,
CH
DM/082258
2013.11.22
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
SMART FLOWER
DM/082045
2013.10.01
ENERGY
2013.04.16,
TECHNOLOGY
002221242/0001, GMBH, AT
EM; 2013.04.16,
002221242/0002,
EM; 2013.04.16,
002221242/0003,
EM
DM/079775
2012.12.18
ALFRED KÄRCHER
GMBH & CO. KG, DE

DM/080929

3
2013.04.22

2013.04.23

JT INTERNATIONAL
S.A., CH

5
Inele; brăţări; pandantiv;
cercei; coliere / Finger rings;
bracelets; pendant; earrings
necklaces / Bagues; bracelets;
pendentif; boucles d'oreilles;
colliers

6
10

7
2018.04.22

8
42/2013

Brăţară; colier / Bracelet;
necklace / Bracelet; collier

2

2018.11.22

48/2013

Module de energie solară /
Solar power modules /
Modules à énergie solaire

3

2018.10.01

44/2013

Părţi componente pentru
aspiratoare de presiune înaltă /
Parts of High Pressure
Cleaners / Parties de nettoyeur
à haute pression
Design grafic / Graphic
designs / Modèles graphiques

6

2017.12.18

50/2013

11

2018.04.23

42/2013

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.

(11)
Nr. înregistrării

1
1
2

2
DM/047033
DM/047264

3
4

DM/050637
DM/064302

5

DM/064936

6
7
8

DM/064954
DM/064963
DM/064975

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

3
TISSOT S.A., CH
KLIO-ETERNA SCHREIBGERÄTE
GMBH & CO KG, DE
DAIMLER AG, DE
MANUFAKTUR RÖDENTAL GMBH,
DE
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
MONTRES BREGUET S.A., CH
TISSOT S.A., CH
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA
LTD.), CH

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale reînnoite
(nr. desenului
şi modelului industrial
reînnoit)
4
1
1

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

5
2019.01.28(3R)
2019.03.10(3R)

6
8/1999
9/1999

7
5/2014
7/2014

1
17

2019.04.06(3R)
2018.07.28(2R)

8/2000
4/2004

7/2014
5/2014

2(2, 5)

2019.02.11(2R)

9/2004

7/2014

2
1
1

2019.02.06(2R)
2019.02.11(2R)
2019.02.17(2R)

9/2004
9/2004
9/2004

6/2014
7/2014
8/2014
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1
9
10
11

2
DM/064980
DM/065002
DM/065010

12

DM/065012

13

DM/065017

14

DM/065025

15

DM/065026

16

DM/065085

17

DM/065140

18
19
20
21
22
23
24

DM/065346
DM/065349
DM/065530
DM/065567
DM/065893
DM/066148
DM/071252

25

DM/071300

26

DM/071313

27

DM/071326

28

DM/071327

29
30

DM/071337
DM/071344

31

DM/071367

32

DM/071369

33

DM/071784

142

152

3
MONTRES BREGUET S.A., CH
TISSOT S.A., CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES AG (THE
SWATCH GROUP MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE SWATCH
GROUP MANAGEMENT SERVICES
LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
MAUER LOCKING SYSTEMS LTD,
BG
SWATCH AG (SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
DAIMLER AG, DE
DAIMLER AG, DE
DAIMLER AG, DE
TRISA HOLDING AG, CH
DAIMLER AG, DE
TRISA HOLDING AG, CH
MONTRES JAQUET DROZ SA
(MONTRES JAQUET DROZ AG)
(MONTRES JAQUET DROZ LTD.),
CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOJU
VIDPOVIDALNISTIU "NATSIONALNA
GORYLCHANA KOMPANIJA", UA
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
"FICOSOTA SYNTEZ" OOD, BG
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
TURLEN HOLDING SA C/O SIPO
S.A., CH

DESIGN
4
3
2
1

5
2019.02.12(2R)
2019.01.27(2R)
2019.02.17(2R)

6
9/2004
9/2004
9/2004

7
7/2014
5/2014
8/2014

1

2019.02.17(2R)

9/2004

8/2014

1

2019.02.04(2R)

9/2004

6/2014

1

2019.02.04(2R)

9/2004

6/2014

1

2019.02.04(2R)

9/2004

6/2014

1

2019.02.23(2R)

10/2004

6/2014

4(10, 11, 12, 13)

2019.02.11(2R)

10/2004

7/2014

2
2
4
2
6
2
1

2019.04.29(2R)
2019.04.28(2R)
2019.04.29(2R)
2019.02.04(2R)
2019.01.30(2R)
2019.02.04(2R)
2019.01.26(1R)

2/2005
2/2005
2/2005
1/2005
3/2005
5/2005
6/2009

6/2014
6/2014
6/2014
6/2014
5/2014
6/2014
5/2014

2(1, 4)

2019.01.27(1R)

8/2009

5/2014

4

2019.02.10(1R)

8/2009

7/2014

1

2019.02.10(1R)

1/2010

5/2014

4

2019.02.13(1R)

8/2009

7/2014

4
1(3)

2019.01.30(1R)
2019.02.18(1R)

8/2009
8/2009

6/2014
8/2014

1(4)

2019.02.18(1R)

8/2009

8/2014

1(7)

2019.02.18(1R)

8/2009

8/2014

1

2019.05.12(1R)

11/2009

7/2014
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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
033097

Nr. titlului de
Nr.
protecţie
BOPI
4
5
10/2013

Date iniţiale

Date modificate

6

7

(540)

(540)

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

033098

-

10/2013

(540)

(540)

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

033099

-

10/2013

(540)

(540)
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1
4

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

3
033854

4
-

5
12/2013

(540)

(540)

5

Cerere de
înregistrare
a mărcii

033855

-

12/2013

(540)

(540)

6

Cerere de
înregistrare
a mărcii

033856

-

12/2013

(540)

(540)

7

Mărci

001053

R 504

9/1994
3/2005
8/2010

(730)
RUSSELL CORPORATION,
US

(730)
Russel Brands, LLC, US

001066

R 505

001039

R 581

9/1994
8/2004
11/1994
12/2005
2/2006
4/2006
6/2006

(730)
Indiakaj 16, DK-2100
Copenhagen Ø, Danemarca

(730)
Indiakaj 20, DK-2100
Copenhagen Ø, Danemarca

8

Marcă

6

7
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1
9

2
Marcă

3
001200

4
R 842

5
1/1995
4/2005

6
(730)
LANE LIMITED, US

10

Marcă

002161

2R 1095

3/1995
3/2005

11

Marcă

002844

R 1471

6/1995
2/2005

(730)
10-1, Nakazawa-cho,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken,
Japonia
(730)
JDC, S.A. DE C.V., MX
Av. Del Tequila 1, Arandas,
Mexic

7
(730)
Scandinavian Tobacco Group
Lane Ltd., US
(730)
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka,
Japonia
(730)
PERNOD RICARD MEXICO,
S.A. DE C.V., MX
Paseo de los Tamarindos No.
100, Pisos 3 y 4, Bosques de las
Lomas, 05120 - Cuajimalpa,
D.F., Mexica
(730)
21 Beckett Way, Park West,
Nangor Road, Dublin 12, Irlanda

12

Marcă

000577

R 1724

2/1995
7/1995
12/2004

(730)
P.O. Box 286, South Circular
Road, Dublin 8, Irlanda

13

Mărci

002750

R 1956

9/1995
5/2005
6/2005

(730)
Brierfield Mills, Brierfield,
Nelson Lancashire BB9 5NJ,
Regatul Unit

(730)
Willerby, Hull, East Yorkshire
HU10 6FE, Regatul Unit

003974

R 3457

4/1996
5/2005
6/2005
9/1995
4/2005

(730)
18/22 Haymarket, London
SW1Y 4DQ Anglia

(730)
Horseferry House, Horseferry
Road, London, SW1P 2AW,
Regatul Unit

(730)
12333 West Olimpic Boulevard,
Los Angeles, California 90064,
Statele Unite ale Americii
(730)
40 rue de la Haie Coq - 93306
AUBERVILLIERS, Franţa

(730)
1049 Camino Dos Rios,
Thousand Oaks, California
91360, Statele Unite ale Americii
(730)
25 rue de Clichy, 75009 PARIS,
Franţa

(730)
SCHWARZ PHARMA AG, DE
D-40789 Monheim, Germania

(730)
UCB Pharma GmbH, DE
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789
Monheim, Germania
(730)
Astellas Pharma Inc.,
JP
(730)
c/o Moll Wendén Advokatbyrå,
Stortorget 8, 211 34 MALMÖ,
Suedia
(730)
ul. Chocimska 17, 00 - 791
Warszawa, Polonia

14

Marcă

002786

R 1966

15

Mărci

002908
002909

R 2109
R 2110

9/1995
3/2006

16

Marcă

003394

R 2294

17

Marcă

003114

R 2372

11/1995
5/2005
3/2012
12/1995
11/2005

18

Marcă

002972

R 2484

12/1995
6/2004

19

Marcă

003770

R 2753

1/1996
3/2005

(730)
Box 7179, 103 88
STOCKHOLM, Suedia

20

Marcă

002684

R 2940

(730)
ul. Kolska 3, 01 - 045
Warszawa, Polonia

21

Marcă

004349

R 3102

7/1995
2/1996
3/2005
2/1996
6/2005

22

Marcă

003884

R 3116
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2/1996
3/2006

(730)
YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL CO., LTD., JP

(730)
1221 Broadway Street, Oakland,
California 94612, Statele Unite
ale Americii
(730)
CHLOE, FR
54-56 RUE DU FAUBOURG,
ST. HONORE, 75008, PARIS,
FRANŢA

(730)
44 Old Ridgebury Road, Danbury,
Connecticut 06810, Statele Unite
ale Americii
(730)
CHLOE SAS, FR
5-7 ave Percier, 75008, Paris,
Franţa
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1
23

2
Marcă

3
004441

4
R 3288

5
3/1996
5/2005

24

Marcă

003128

R 3806

11/1995
7/1996
1/2005

25

Marcă

002978

R 3979

3/1996
10/1996
3/2005

26

Mărci

004262
003950

R 4171
R 4179

27

Mărci

003066
003067

R 4830
R 4831

7/1996
12/1996
7/2005
2/1997
8/1997
3/2006

28

Marcă

006152

R 5640

29

Marcă

012194

10362

10/1997
6/1998
8/2004
3/2007
10/2003
4/2004

6
(730)
29 E. Stephenson St., Freeport,
IL 61032, Statele Unite
ale Americii
(730)
6200 South Quebec Street,
Greenwood Village, Colorado
80111, Statele Unite ale
Americii
(730)
Crabtree Manor Way North
Belvedere, Kent DA17 6BQ,
Anglia

7
(730)
3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA
30328, Statele Unite ale Americii

(730)
Dreve de l’Arc-en-Ciel 102,
6700 Schoppach-Arlon, Belgia

(730)
Rue Joseph Netzer 5, 6700
Arlon, Belgia

(730)
12333 West Olimpic Boulevard,
Los Angeles, California 90064,
Statele Unite ale Americii
(730)
30-10, Munbae-Dong,
Yongsan-Ku, Seoul, Republica
Coreea

(730)
1049 Camino Dos Rios, Thousand
Oaks, California 91360, Statele
Unite ale Americii
(730)
13, Baekbeom-ro 90da-gil,
Yongsan-gu, Seoul,
Republica Coreea

(730)
VIVARTIA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY OF
FOOD PRODUCTS AND
CATERING SERVICES S.A.
"cu titlu distinctiv "VIVARTIA
S.A.", GR
10, Ziridi str. Maroussi, Attica,
Grecia
(730)
Toyota Industries Sweden AB,
SE

(730)
CHIPITA Industrial & Commercial
Company S.A. cu titlu distinctiv
CHIPITA S.A., GR

(730)
Bd. Dacia nr. 38, ap. 25,
MD-2060, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Elisabethan Square, Block B,
P.O. Box 1162, Grand Cayman
KY 1-1102, Insulele Caimane,
India de Vest Britanică

30

Marcă

014246

12035

11/2004
4/2005

31

Marcă

014034

12099

9/2004
5/2005

(730)
MD-3922, Lebedenco, Cahul,
Republica Moldova

32

Mărci

014573
014574

12328
12329

1/2005
6/2005

33

Mărci

015134
015135

12756
12757

5/2005
10/2005
3/2006

(730)
Bank of Nova Scotia Building,
P.O.Box 30088, S.M.B.,
George Town, Grand Cayman,
Insulele Caimane, India de
Vest Britanică
(730)
Bul. Perova nr. 40, Kyiv,
02139, Ucraina

015131

12819

015739

14653

6/2005
11/2005
3/2006
1/2006
3/2007

34

Marcă

(730)
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
12500 E. Belford Ave.,
Englewood, Colorado 80112,
Statele Unite ale Americii
(730)
Wyke Lane, Wyke, West Yorkshire, BD12 9EJ, Regatul Unit

12 km National Road Athens Lamia, GR-144 52,
Metamorphossis, Athens, Grecia
(730)
Toyota Material Handling Europe
AB, SE

(730)
Vul. Elektrykiv, 26/9, UA-04176,
Kyiv, Ucraina

(730)
Str. Maria Drăgan nr. 21,
MD-2044, Chişinău, Republica
Moldova
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1
35

2
Mărci

3
025203
025204
025215

4
19917
19918
19919

5
7/2009
7/2010

026202
026203
026204
026205
026362
026363

20590
20591
20592
20593
20595
20596

2/2010
1/2011

026486
026487

20839
20840

4/2010
3/2011

026939
026961
026962

21043
21046
21188

7/2010
5/2011

027445
027452
027451
027450
027449
027448
027447
027446
027444
027443
027442

21544
21547
21548
21549
21550
21551
21552
21553
21554
21555
21556

10/2010
8/2011

029194

22608

8/2011
5/2012

028555

22372

6/2011
4/2012

027995

21880

1/2011
12/2011

36

Marcă

37

Desen/
model
industrial

f 2004 0092

706

4/2005
12/2005
7/2009

38

Desene/
modele
industriale

f 2009 0036
f 2009 0039

1213
1215

8/2009
4/2010
7/2010

f 2009 0037

1214

4/2010
7/2010

f 2009 0038

1223

8/2009
5/2010

f 2009 0040

1224

5/2010
9/2010
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6
(730)
6900 Cork Airport Business
Park, Kinsale Road, Cork,
Irlanda

7
(730)
Currabinny, Carrigaline, County
Cork, Irlanda

(730)
Otkrîtoe Akţionernoe
Obşcestvo Konţern "Kalina",
RU
(73)
Str. Transnistria nr. 20,
MD-2036, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Obşcestvo s Ogranicennoi
Otvetstvennostiu Konţern
"KALINA", RU
(73)
Str. Transnistria nr. 20,
MD-2023, Chişinău, Republica
Moldova

(73)
"TOPEX SP. Z.O.O." SPOLKA
KOMANDYTOWA, PL

(73)
GRUPA TOPEX SP. Z O.O.
SPÒŁKA KOMANDYTOWA, PL
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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

2

OPI

2
Marcă

Mărci

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

3
015305
2004.08.19

4
12864

5
6/2005
11/2005
6/2014

019365
2006.05.22

15348

5/2007
10/2007
9/2014

027311
2010.06.11

19196

10/2010
5/2011
9/2014

027312
2010.06.11

21277

9/2010
6/2011
9/2014

027741
2010.09.03

21440

11/2010
7/2011
9/2014

027729
2010.09.02

21511

11/2010
8/2011
9/2014

027845
2010.09.23

21576

12/2010
8/2011
9/2014

027846
2010.09.23

21577

12/2010
8/2011
9/2014

027847
2010.09.23

21578

12/2010
8/2011
9/2014

027848
2010.09.23

21579

12/2010
8/2011
9/2014

027849
2010.09.23

21580

12/2010
8/2011
9/2014

027850
2010.09.23

21581

12/2010
8/2011
9/2014

028087
2010.11.08

21721

1/2011
10/2011
9/2014

027918
2010.10.07

21728

12/2010
11/2011
9/2014

Date
despre cedent
6
(730)
ZOLOTOI AIST S.R.L.,
întreprindere cu capital
străin, fabrică de vinuri
şi coniacuri, MD
Str. Iurie Gagarin nr. 34,
MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica
Moldova
(730)
Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road,
Abbott Park, Illinois
60064, Statele Unite ale
Americii

Date
despre cesionar
7
(730)
MOLDAVSCHII
STANDART S.R.L.,
întreprindere cu capital
străin, fabrică de vinuri
şi divinuri, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30,
MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica
Moldova
(730)
Abb Vie Inc., US
1 North Waukegan Road,
Illinois 60064, Statele Unite
ale Americii

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
2312
2014.09.02

2313
2014.09.22
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3

4

5

Mărci

Marcă

Marcă

027925
2010.10.11

21729

12/2010
11/2011
9/2014

027926
2010.10.11

21730

12/2010
11/2011
9/2014

028086
2010.11.08

21765

1/2011
10/2011
9/2014

028981
2011.04.04

22488

7/2011
5/2012

028982
2011.04.04

22489

7/2011
5/2012

030838
2012.03.20

23938

001223
1994.03.31

R 977

6/2012
6/2013
9/2014
3/1995
3/2005
9/2014

001309
1994.03.31

R 1009

3/1995
3/2005
9/2014

001311
1994.03.31

R 1011

003770
1994.12.15

R 2753

3/1995
3/2005
9/2014
1/1996
3/2005
10/2010
9/2014

013927
2003.11.10

11931

10/2004
4/2005
1/2014

6

Marcă

022026
2007.10.10

17408

8/2008
1/2009

7

Cerere de
înregistrare
a mărcii

033510
2013.07.23

-

10/2013

8

160

Marcă

000671
1994.01.18

R 2406

4/1995
12/1995
10/2005
8/2009

(730)
Sony Music Holdings Inc.,
US
550 Madison Avenue, NY,
NY 10022, Statele Unite
ale Americii

(730)
2314
Sony Music Entertainment, 2014.09.23
US
550 Madison Avenue, NY,
NY 10022, Statele Unite ale
Americii

(730)
INTERMATCH SWEDEN
AKTIEBOLAG, SE
c/o Moll Wendén
Advokatbyrå, Stortorget 8,
211 34 MALMÖ, Suedia
(730)
LISNIC-GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Academiei nr. 1,
of. 143, MD-2028,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
ARMONIE-LUX S.R.L.,
MD
Str. I. Vieru nr. 20,
MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
BASADORO AGROTEH
S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Alba-Iulia nr. 192,
ap. 15, MD-2071,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Austin, Nichols & Co.
Incorporated, US
777 Westchester Avenue,
White Plains, New York
10604, Statele Unite
ale Americii

(730)
Old Harbour AB., SE

2315
2014.09.23

c/o Roschier Advokatbyrå,
box 7358, 103 90
Stockholm, Suedia
(730)
Tyco Safety Products
Canada Ltd., CA
3301 Langstaff Road
Concord, Ontario L4K 4L2,
Canada
(730)
EXCLUSIVCOSMETIC
O.O.O., BY
of. 5, ul. Teplichnaya, d. 1,
220114, Minsk, Belarus
(730)
KUHN S.A.
(Société Anonyme), FR

2316
2014.09.23

2317
2014.09.23

2318
2014.09.24

4, Impasse des Fabriques,
67700 SAVERNE, Franţa

(730)
Rare Breed Distilling LLC,
US
One Beach Street, Suite
300, 94133 San Francisco
CA, Statele Unite
ale Americii

2319
2014.09.24
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1
9

2
Marcă

3
003114
1994.08.10

4
R 2372

5
12/1995
11/2005

10

Marcă

024230
2008.09.17

18640

12/2008
10/2009

11

Brevet
de invenţie
de scurtă
durată

s 2011 0022
2011.01.28

361

4/2011

Brevet
de invenţie
de scurtă
durată

s 2010 0197
2010.11.23

Brevet
de invenţie
de scurtă
durată

s 2012 0134
2012.10.01

Marcă

027275
2010.06.07

12

13

14

349

3/2011

6
(730)
UCB Pharma GmbH, DE
Alfred-Nobel-Strasse 10,
40789 Monheim,
Germania
(730)
MAOL-SAN S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 6,
bloc 3, MD-2064,
Chişinău, Republica
Moldova
(73)
BOGUSLAVSCHII
Nicolai, MD
Bd. Moscovei nr. 13,
bloc 4, ap. 40, MD-2068,
Chişinău, Republica
Moldova
(73)
BOGUSLAVSCHII
Nicolai, MD
Bd. Moscovei nr. 13,
bloc 4, ap. 40, MD-2068,
Chişinău, Republica
Moldova

600

21328

2/2013

9/2010
6/2011

(73)
BOGUSLAVSCHI Nicolai,
MD
Bd. Moscovei nr. 13,
bloc 4, ap. 40, MD-2068,
mun. Chişinău,
Republica Moldova
WRIGHT Chester, US
4572 Velvet Crest Lane,
Las Vegas, NV 89139,
Statele Unite Ale Americii
ZALAN Arkady, US
79 Moonlight Village
Lane, Henderson, NV
89012, Statele Unite Ale
Americii
(730)
ALERGUŞ Andrei, MD
Str. Testemiţeanu nr. 6,
MD-6900, Cărpineni,
Hînceşti, Republica
Moldova

7
(730)
GlaxoSmithKline Trading
Services Limited, IE
6900 Cork Airport Business
Park, Kinsale Road, Cork,
Irlanda
(730)
VITASANMAX S.R.L., MD
Str. Mihai Viteazul nr. 21,
bloc 1, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

8
2320
2014.09.24

2321
2014.09.24

(73)
2322
Advanced Construction
2014.09.25
Tehnologies International
Corporation, US
1489 W Warm Springs Rd #
110, Henderson, NY 89014,
Statele Unite Ale Americii
2323
(73)
Advanced Constrution
2014.09.25
Tehnologies International
Corporation, US
1489 W Warm Springs Rd #
110, Henderson, NY 89014,
Statele Unite ale Americii
(73)
TS-Rebar Holding LLC, US

2324
2014.09.25

1489 W Warm Springs Rd #
110, Henderson, NY 89014,
Statele Unite Ale Americii

(730)
Lubrif-Lux S.R.L., MD
Str. Petricani, nr. 17,
MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova

2325
2014.09.25
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Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre
licenţiar, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul
şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1

Nr. şi data
depozitului

OPI

Nr. titlului
de
protecţie
IR 864683

Marcă
internaţională

Nr.
BOPI

Licenţiar

Licenţiat

Sunecho Limited,
CY
Themistokli Dervi
3, Julia House,
P.C., CY-1066
Nicosia, Cyprus

IR 865971
IR 871597
IR 1121801

2

Marcă

014486
2004.02.05

R 12191

5/2005
1/2014
2/2014

(730)
OGLINDĂ
Valeriu, MD
Str. Cireşilor
nr. 11, MD-2009,
Chişinău,
Republica
Moldova

Informaţii privind
contractul de licenţă

LLC Mareven Food
Central, RU
şoseaua Severnoye
31, satul Ivanovscoye,
raionul Serpuchov,
regiunea Moscova,
142214, Federaţia
Rusă

1. Licenţă neexclusivă.
2. Termenul de acţiune al
contractului - de la
26.09.2014 până la
26.09.2017, cu condiţia
prelungirii termenului de
valabilitate a mărcii.
3. Teritoriul de acţiune Republica Moldova.
(791)
1. Licenţă exclusivă.
Clinica de Medicină
2. Termenul de acţiune al
Estetică "CME
contractului - pentru o
SANCOS" S.R.L., MD perioadă de 10 ani.
Bd. Moscova
3. Teritoriul de acţiune al
nr. 16, MD-2068,
contractului - Republica
Chişinău, Republica
Moldova.
Moldova

Nr. şi data
înregistrării
contractului
2326
2014.09.26

2297
2014.09.02

Lista contractelor de franchising
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării contractului,
date despre franchiser, date despre franchisee, informaţii privind OPI conform
contractului de franchising
Nr.
crt.
1
1
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Nr. şi data
înregistrării
contractului
2
37
2014.09.22

Franchiser

3
AVENS GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. N. Anestiade nr. 3, ap. 16,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

Partea franchisee

4
Comid-Prim S.R.L., MD
Str. Eminescu nr. 12,
MD-4301, or. Căuşeni, Republica
Moldova

Informaţii
privind OPI conform contractului
de franchising
5
1. Dreptul de utilizare neexclusivă
(licenţă neexclusivă) a mărcii
nr. (111) 20934
(210) 026532
(220) 2010.01.28
BOPI 2/2011
7/2013
8/2013
1/2014
4/2014
7/2014
2. Termenul de acţiune a contractului:
de la 25.04.2014 până la 30.04.2016.
3. Teritoriul de acţiune - str. M. Costin
nr. 13/7, mun. Chişinău, Republica
Moldova.
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1
2

2
38
2014.09.22

3
AVENS GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. N. Anestiade nr. 3, ap. 16,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

4
DAMIDARI - PSV S.R.L., MD
Str. Schinoasa-Deal nr. 45/V,
MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova

5
1. Dreptul de utilizare neexclusivă
(licenţă neexclusivă) a mărcii
nr. (111) 20934
(210) 026532
(220) 2010.01.28
BOPI 2/2011
7/2013
8/2013
1/2014
4/2014
7/2014
2. Termenul de acţiune al contractului:
de la 07.05.2014 până la 07.05.2016.
3. Teritoriul de acţiune –
str. Independenţei nr. 21/1,
mun. Chişinău, Republica Moldova.

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,
data retragerii cererii, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.
1

Cod ST. 3
OMPI
MD

(21) Nr.
depozit
a 2013 0028

(22) Data
depozit
2013.05.16

(41) Nr.
BOPI
-

Data
retragerii
2014.08.06

Art.
art. 51(6)

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

TR

(21)
Nr. depozit
a 2011 0045

(22)
Data depozit
2008.12.26

(41)
Nr. BOPI
9/2011

Data hotărârii
de respingere
2014.08.18

Art.
art. 11
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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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
ŞOVA Sergiu, MD;
RUDIC Valeriu, MD

2
3

(11) Nr.
brevet
3845

(21) Nr.
depozit
a 2008 0063

(22) Data
depozit
2008.03.05

Data încetării
valabilităţii
2014.03.05

3846

a 2008 0064

2008.03.05

2014.03.05

4123

a 2011 0028

2011.03.24

2014.03.24

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.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

1
1

2
SPATARENCO Afanasie, MD;
ANDRIUŢA Vasile, MD
KISELIOV Iurie, MD
RUDIC Valeriu, MD
SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE 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;
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO",
MD

3
873

4
96-0111

5
1996.04.26

6
2013.04.26

2072
2516
3239

a 2001 0111
a 2004 0078
a 2005 0120

2001.04.25
2004.04.07
2005.04.25

2013.04.25
2013.04.07
2013.04.25

3256

a 2006 0124

2006.04.13

2013.04.13

3639

a 2008 0106

2008.04.15

2013.04.15

3695

a 2008 0110

2008.04.23

2013.04.23

3760

a 2008 0109

2008.04.23

2013.04.23

3771
3788
3789

a 2008 0118
a 2008 0108
a 2008 0114

2008.04.30
2008.04.21
2008.04.24

2013.04.30
2013.04.21
2013.04.24

3859

a 2007 0115

2007.04.23

2013.04.23

2
3
4
5

6
7

8

9
10
11
12
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1
13
14

15
16
17

2
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
HADJIU Svetlana, MD
HADJIU Svetlana, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD

3
3860
3898

4
a 2008 0100
a 2008 0115

5
2008.04.02
2008.04.24

6
2013.04.02
2013.04.24

3927
3940
3949

a 2008 0102
a 2008 0101
a 2008 0111

2008.04.07
2008.04.07
2008.04.24

2013.04.07
2013.04.07
2013.04.24

NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului,
data depozitului, numele sau denumirea titularului, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

(11)
Nr. brevet
3903

(22)
Data depozit
2008.02.18

(73)
Titularul,cod ST.3 OMPI
BURLACU Victor, MD;
FALA Valeriu, MD

Data încetării
valabilităţii
2013.02.18

MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul
de invenţie prin neachitarea taxelor stabilite, conform
art. 60(5) din Legea nr. 50-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB, numărul
depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea
de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi
Nr.
crt.
1

Cod
ST.3
OMPI
US

(11) Nr.
brevet
4223

(13) Codul
tipului
de document
B1

(51) Indicii
de clasificare
A61M 5/178 (2006.01)
A61M 5/32 (2006.01)
A61M 5/34 (2006.01)

(21)
Nr. depozit
a 2008 0286

(22)
Data
depozit
2007.05.03

(45)
Nr. BOPI
5/2013

Data
decăderii
din drepturi
2007.05.03

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

Cod ST.3
OMPI
MD
MD
MD

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Data retragerii

Art.

s 2013 0151
s 2013 0067
s 2013 0106

2013.08.28
2013.04.15
2013.06.11

-

2014.08.04
2014.08.05
2014.08.06

art. 51(6)
art. 51(6)
art. 51(6)
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-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

(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
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
DENISOV Serghei, MD;
CEREPENCO Vitalie, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
PULBERE Oleg, MD;
CAPROŞ Nicolae, MD;
UNGUREAN Victor, MD
MORARU Gheorghe, MD;
MORARU Ion, MD
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(11) Nr.
brevet
57

(21) Nr.
depozit
s 2009 0036

(22) Data
depozit

Data încetării
valabilităţii

2009.03.03

2014.03.03

46

s 2009 0042

2009.03.03

2014.03.03

87

s 2009 0030

2009.03.10

2014.03.10

152

s 2009 0031

2009.03.10

2014.03.10

55

s 2009 0040

2009.03.13

2014.03.13

486

s 2011 0052

2011.03.17

2014.03.17

83

s 2009 0035

2009.03.26

2014.03.26

131

s 2009 0043

2009.03.30

2014.03.30

56

s 2009 0044

2009.03.31

2014.03.31

286

s 2010 0059

2010.03.31

2014.03.31

555

s 2011 0072

2011.03.31

2014.03.31
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin
neachitarea taxei de menţinere în vigoare a brevetului,
conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care
termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
2

(73) Titular,
cod ST.3 OMPI
ALLIED GLOBAL TOBACCO LTD, GB
MEDNICOV Lorena, MD;
DONSCAIA Ana, MD;
GHIDIRIM Nicolae, MD;
SAMOTÎIA Evghenia, MD

(11) Nr.
brevet
330
492

(21) Nr.
depozit
s 2010 0137
s 2011 0142

(22) Data
depozit
2010.08.17
2011.08.17

Data încetării
valabilităţii
2013.08.17
2013.08.17

NF9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă
durată revalidate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului,
data depozitului, numele sau denumirea titularului, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

(11)
Nr. brevet
38

(22)
Data depozit
2009.02.20

2

25

2009.02.25

(73)
Titularul, cod ST.3 OMPI
GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD;
BÎLBA Rodica, MD
BÎLBA Rodica, MD;
GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD

Data încetării
valabilităţii
2014.02.20
2014.02.25
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea
taxei de menţinere în vigoare a brevetului, conform
art. 59 din Legea nr. 39-XVI/2008, pentru care termenul
de restabilire expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii de acordare
a brevetului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

1

INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU CULTURILE DE CÂMP "SELECŢIA", MD

23

v 2002 0011

2002.02.14

(45) Data
publicării
Hotărârii
de acordare
2008.04.30

Data încetării
valabilităţii

2013.04.30

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate
conform art. 85 din Legea nr. 39-XVI/2008 /
List of revalidated plant variety patents under
art. 85 of Law no. 39-XVI/2008 /
Перечень восстановленных патентов на сорт
растения согласно ст. 85 Закона № 39-XVI/2008
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

Data încetării
valabilităţii

No.

Application
number / Filing
date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

Date of
termination
of valability

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Наименование
сорта

1

v 2000 0007 /
2000.11.28

a. INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC
DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII
ALIMENTARE, MD

Название вида
(Ботанический
таксон)
VIŢĂ-DE-VIE
(Vitis vinifera L.)

Номер патента /
Дата предоставления патента
11 / 2005.01.31

Дата
прекращения
действия
2013.01.31

b. GUZUN Nicolae, MD;
OLARI Tudor, MD;
ŢIPCO Margarita, MD;
NEDOV Petru, MD
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Grapevine
(Vitis vinifera L.)
Виноград
(Vitis vinifera L.)

VIORICA
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MM9E Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul
pentru soi de plantă prin neachitarea taxelor conform
art. 24 (2)c) din Legea nr. 39-XVI/2008 /
Forfeiture of rights deriving from plant variety patent
by failure to pay fees according to art. 24(2)c) of Law
No. 39-XVI/2008 /
Лишение прав, вытекающих из патентa на сорт
растения, из-за неуплаты пошлин согласно ст. 24(2)с)
Закона № 39-XVI/2008
Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

Data decăderii
din drepturi

No.

Application
number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

Date of forfeiture
of rights

№
п/п

Номер заявки /
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

v 2003 0077 /
2003.08.04

a. CELAC Valentin, MD

Название вида
(Ботанический
таксон)
BOB DE GRĂDINĂ
(Vicia faba L.)

Наименование Номер патента /
сорта
Дата
предоставления
GECA 5
138 / 2013.09.30

1

Дата
лишения прав
2013.09.30

b. CELAC Valentin, MD
Broad Bean
(Vicia faba L.)
Бобы овощные
(Vicia faba L.)

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

(210)
Nr. de depozit
2
030240
030964
030973
031304
031306
031664
031881
032068
032178
032507
032577
032590
032796
033044

(220)
Data de depozit
3
2011.11.28
2012.04.10
2012.04.19
2012.06.20
2012.06.20
2012.08.29
2012.10.04
2012.11.05
2012.11.22
2013.01.23
2013.02.04
2013.02.06
2013.03.14
2013.04.22

Data retragerii
4
2014.09.18
2014.09.18
2014.09.12
2014.09.18
2014.09.18
2014.09.18
2014.09.18
2014.09.18
2014.09.18
2014.09.03
2014.09.18
2014.09.18
2014.09.18
2014.09.18

Motivele
de retragere
5
Art. 46
Art. 46
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
6
3/2012
5/2012
6/2012
7/2012
7/2012
12/2012
11/2012
2/2013
2/2013
4/2013
5/2013
5/2013
5/2013
6/2013
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1
15
16
17
18
19

2
035175
035279
035525
035526
035528

3
2014.05.20
2014.06.17
2014.07.25
2014.07.25
2014.07.25

4
2014.09.23
2014.09.03
2014.09.23
2014.09.23
2014.09.23

5
Art. 44(1)
Art. 44(1)
Art. 44(1)
Art. 44(1)
Art. 44(1)

6
7/2014
7/2014
9/2014
9/2014
9/2014

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
029905

3
2011.09.29

4
MÖDE

2

032161

2012.11.20

3
4

032587
032674

2013.02.05
2013.02.22

5

032684

2013.02.21

GASTRONOM MD
GREEN RIVER WOOD &
LUMBER MFG
BREEZE

6
7
8
9
10

032838
032994
033040
033053
033113

2013.03.21
2013.04.12
2013.04.22
2013.04.23
2013.05.07

IE FESTIVAL
SEMPERIT
POSOLISCHII SAMOGON
POSOLISCAIA VODCA
ALB DE PURCARI

11
12
13
14
15
16
17
18

033115
033216
033315
033339
033414
033515
033596
033609

2013.05.03
2013.05.30
2013.06.20
2013.06.25
2013.07.03
2013.07.22
2013.08.07
2013.08.05

DAFI
VIVODENT
EXCELLENCE
FARMPROIECT
JEMCIUJINA
MILLOR
PERFECT BLEND
5 SOTOC

19
20
21

033618
033623
033624

2013.08.13
2013.08.14
2013.08.16

SUPER TOP
OPIUM
MADAGASCAR

22
23

033641
033649

2013.08.16
2013.08.20

24

033708

2013.09.06

25
26
27

033749
033750
033787

2013.09.18
2013.09.18
2013.09.24

28
29

033849
033853

2013.10.11
2013.10.10

GOSPODARI
URO COMPLEX FOR
MEN
SAMOGON
YACHMENNIY
ITJOB
ALLJOBS
LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE
DERMATOLOGIQUE
MR. RICCO
HANS

30
31

033858
033865

2013.10.22
2013.10.15

FIRE WATER
DUMBRAVA

033866

2013.10.15

FASHION ONE

32

170

(730)
Solicitant,
cod ST.3 OMPI
5
AGROFIRMA "CIMIŞLIA" S.A.,
MD
NUMEX & CO S.R.L.,
societate comercială, MD
ZAGORODNIUC Ludmila, MD
ACCEPT-96 S.R.L., MD
Johnson & Johnson, a
corporation organized and
existing under the laws of the
State of New Jersey, US
ROPOT Ira, MD
BLĂNARU Ion, MD
BOUNEGRU Dumitru, MD
BOUNEGRU Dumitru, MD
VINĂRIA PURCARI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
GOMENIUK Tatiana, MD
COZMA Valentin, MD
SÎRBU Anatolie, MD
MOLDOVAN Veaceslav, MD
JEMCIUJINA S.R.L., MD
BESCHIERU Radu, MD
Noxell Corporation, US
KVINT, societate pe acţiuni
de tip închis, MD
BRICO-COM S.R.L, MD
EXPERTVIN S.R.L., MD
AGROLUXE S.R.L.,
societate comercială, MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
PRODIAFARM S.R.L.,
societate comercială, MD
BOUNEGRU Dumitru, MD
VLOŞCINSCHI Andrei, MD
VLOŞCINSCHI Andrei, MD
LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, FR
SMIRNOV Alexandru, MD
SALWA MATAR GENERAL
TRADING CO (L.L.C), AE
ALCOLUX S.R.L., MD
CĂLĂRAŞI DIVIN PLUS S.R.L.
întreprindere cu capital străin,
MD
Fashion One Television LLC, US

Data deciziei
(441)
de respingere Nr. BOPI
6
2014.09.04

7
11/2011

2014.09.08

2/2013

2014.09.22
2014.09.08

5/2013
4/2013

2014.09.11

4/2013

2014.09.04
2014.09.08
2014.09.25
2014.09.25
2014.09.11

7/2013
9/2013
7/2013
7/2013
11/2013

2014.09.02
2014.09.04
2014.09.04
2014.09.04
2014.09.04
2014.09.04
2014.09.08
2014.09.04

8/2013
9/2013
9/2013
8/2013
8/2013
11/2013
11/2013
11/2013

2014.09.02
2014.09.11
2014.09.04

11/2013
10/2013
11/2013

2014.09.19
2014.09.11

10/2013
11/2013

2014.09.04

12/2013

2014.09.22
2014.09.22
2014.09.11

12/2013
12/2013
12/2013

2014.09.08
2014.09.08

12/2013
1/2014

2014.09.08
2014.09.11

12/2013
12/2013

2014.09.08

1/2014
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1
33

2
033878

3
2013.10.15

4
GOLD MONT ORIGINAL
SUPER SLIMS
ŢĂRĂNCUŢA

34

033885

2013.10.23

35
36
37
38
39
40

033923
033924
033962
034057
034082
034152

2013.10.30
2013.10.30
2013.11.07
2013.11.18
2013.11.21
2013.12.02

41

034365

2013.12.27

GOSPODAR
GOSPODARI
FREEZY
ŞTEFAN
WALDI
MAGISTRALA-NISTRU
S.R.L.
BORT

42

034464

2014.01.10

GOLTIX TURBO

5
GLOBAL TOBACCO FZCO., AE

6
2014.09.08

7
1/2014

BEJINARI VALERII,
întreprindere individuală, MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
JARDAN Vladimir, MD
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
BUDACA Alexandru, MD
MAGISTRALA-NISTRU S.R.L.,
MD
J.V.V. SERVICE COMERŢ
S.R.L., MD
STEFES GmbH, DE

2014.09.11

12/2013

2014.09.19
2014.09.19
2014.09.16
2014.09.22
2014.09.23
2014.09.22

12/2013
12/2013
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014

2014.09.11

3/2014

2014.09.08

2/2014

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

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

1
1

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 162

3
000746

4
mita

5
2014.03.09

2

R 249

001249

SIL

2014.03.28

3

R 250

001255

ВИПП

2014.03.28

4

R 251

001246

2014.03.28

5

R 252

001248

6

R 253

001250

7

R 254

001251

PRIL
ПРИЛ
SAPTIL
САПТИЛ
TENN
ТЕНН
TUKLAR

8

R 255

001257

2014.03.28

9

R 262

001243

10

R 304

001242

HENKO-MAT
ХЕНКО-МАТ
Хенкель
ПЕРР
ИМИ

2014.03.28

11

R 316

001238

Gr-ОМНИС

2014.03.28

12

R 317

001239

HENKO

2014.03.28

13

R 318

001240

ХЕНКО

2014.03.28

14

R 319

001241

IMI

2014.03.28

15

R 329

001232

ДЕР ГЕНЕРАЛ

2014.03.28

16

R 330

001231

DER GENERAL

2014.03.28

6
Kyocera Mita Corporation, JP
2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka,
540-8585, Japonia
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Ecolab GmbH & Co. OHG, DE
Reisholzer Werftstrasse 38-42, D-40589
Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Ecolab GmbH & Co. OHG, DE
Reisholzer Werftstrasse 38-42, D-40589
Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania

2014.03.28
2014.03.28
2014.03.28

2014.03.28
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1
17

2
R 331

3
001230

5
2014.03.28

000755

4
DATO
ДАТО
DOR
ДОР
ATA
АТА
OLYMPIA

18

R 337

001234

19

R 346

001276

20

R 403

21

R 404

000752

i

2014.03.09

22

R 474

001529

Marlboro

2014.03.15

23

R 499

001028

CARLSBERG

2014.03.01

24

R 523

000849

MERCEDES

2014.03.15

25

R 527

001043

МАРШАЛ

2014.03.18

26

R 528

001046

FURADAN

2014.03.18

27

R 532

001073

SILHOUETTE

2014.03.29

28

R 543

001044

MARSHAL

2014.03.18

29

R 547

001054

CROSS CREEK

2014.03.21

30

R 584

001100

Monotard

2014.03.09

31

R 597

001130

ROCORNAL

2014.03.18

32

R 601

001135

РУГБИ

2014.03.18

33

R 602

001136

RUGBY

2014.03.18

34

R 612

001072

HARLEQUIN

2014.03.29

35

R 613

001116

THE DOCUMENT
COMPANY

2014.03.17

36

R 622

001139

ФУРАДАН

2014.03.18

37

R 624

001142

PRINCE

2014.03.29

2014.03.28
2014.03.28
2014.03.09

OF BLENDS

38

R 625

001515

CONGRESS

2014.03.15

39

R 636

001394

CABINET

2014.03.25

40

R 637

001392

WEST PARK

2014.03.18

41

R 644

001385

ASTOR

2014.03.18

42

R 700

001522

BOSS

2014.03.16

172

6
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
OLYMPIA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED,
VG
Shelton Building, Main Street Road Town,
Insulele Virgine Britanice
OLYMPIA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED,
VG
Shelton Building, Main Street Road Town,
Insulele Virgine Britanice
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.,
corporaţia statului Virginia, US
3601 Commerce Road, RICHMOND,
Virginia 23234, Statele Unite ale Americii
CARLSBERG A/S, DK
Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760, Copenhagen V,
Danemarca
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
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
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, CA
225 Duncan Mill Road, Don Mills,
Ontario M3B 3K9, Canada
FMC Corporation, US
1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, Statele Unite ale Americii
RUSSELL CORPORATION, US
Alexander City, Alabama 35010,
Statele Unite ale Americii
Novo Nordisk A/S, DK
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca
UCB, S.A., BE
Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles,
Belgia
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
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, CA
225 Duncan Mill Road, Don Mills,
Ontario M3B 3K9, Canada
XEROX LIMITED, GB
Bridge House, Oxford Road, Uxbridge,
Middlesex, UB8 1HS, Regatul Unit
FMC Corporation, US
1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, Statele Unite ale Americii
HOUSE OF PRINCE A/S, SOBORG, DK
TOBAKSVEJEN 4, 2860 SOBORG, Danemaca
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH, DE
Parkstrasse 51, HAMBURG, 22605, Germania
REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH, DE
Parkstrasse 51, HAMBURG, 22605, Germania
REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH, DE
Parkstrasse 51, HAMBURG, 22605, Germania
SCHWAN-STABILO SCHWANHÃUSSER
GmbH & Co., DE
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg, Germania
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1
43

2
R 701

3
001523

4
Marcă figurativă

5
2014.03.16

44

R 702

001527

Будвар

2014.03.24

45

R 703

001530

Marlboro

2014.03.15

number one club

46

R 704

001531

Marlboro

2014.03.15

number one club

47

R 705

001532

Marlboro

2014.03.15

No 1 club

48

R 706

001609

HAITAI

2014.03.21

49

R 746

000955

KYNAR

2014.03.25

50

R 747

000956

KYNAR 500

2014.03.25

51

R 753

000769

TRIFMINE

2014.03.10

52

R 754

000768

NISSORUN

2014.03.10

53

R 755

000767

NABU

2014.03.10

54

R 759

000876

SUSTAC

2014.03.16

55

R 793

001901

OPEL

2014.03.16

56

R 797

001920

Novostase

2014.03.25

57

R 843

001201

SAIL

2014.03.29

58

R 849

000883

PRESIDENT

2014.03.21

59

R 856

001203

FILTER

2014.03.29

EDGEWORTH
EXPORT

60

R 857

001204

CLAN

2014.03.29

61

R 858

001205

LORD

2014.03.29

EXTRA

62

R 872

000881

DALE CARNEGIE

2014.03.21

63

R 896

000789

HI-C

2014.03.14

64

R 897

000790

МИНИТ МЕЙД

2014.03.14

65

R 901

000794

MINUTE MAID

2014.03.14

66

R 943

000864

MARIACHI

2014.03.18

6
SCHWAN-STABILO SCHWANHÃUSSER
GmbH & Co., DE
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg, Germania
BUDEJOVICKY BUDVAR n.p., CZ
CZ - 370 01 CESKÉ BUDÉJOVICE,
Republica Cehă
PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US
9711 Farrar Court, Richmond, Virginia 23236,
Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US
9711 Farrar Court, Richmond, Virginia 23236,
Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US
9711 Farrar Court, Richmond, Virginia 23236,
Statele Unite ale Americii
Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd., KR
321-4 Chonheung-ri, Sungguh-eup, Cheonan City,
Choongchungnam-do, Republica Coreea
Arkema Inc., US
900 First Avenue, King of Prussia, Pennsylvania
19406, Statele Unite ale Americii
Arkema Inc., US
900 First Avenue, King of Prussia, Pennsylvania
19406, Statele Unite ale Americii
Nippon Soda Co., Ltd., JP
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100,
Japonia
Nippon Soda Co., Ltd., JP
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100,
Japonia
Nippon Soda Co., Ltd., JP
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100,
Japonia
FOREST LABORATORIES, INC., US
909 Third Avenue, New York, N.Y. 10022,
Statele Unite ale Americii
Opel Special Vehicles GmbH, DE
Mainzer Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428
Ruesselsheim, Germania
Novo Nordisk Health Care AG, CH
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, Elveţia
THEODORUS NIEMEYER B.V., NL
Paterswoldseweg 43, 9726 BB Groningen, Olanda
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP., TW
301, Chung Cheng Rd., Yan Harng, Yeong Kang
Shih, Tainan Hsien, Taiwan, (Provincie Chineză)
THE HOUSE OF EDGEWORTH
INCORPORATED, CH
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia
THEODORUS NIEMEYER B.V., NL
Paterswoldseweg 43, 9726 BB Groningen, Olanda
British American Tobacco (Germany) GmbH, DE
Alsterufer 4, D-20354 Hamburg, Germania
DALE CARNEGIE & ASSOCIATES, INC.,
corporaţia statului New York, US
290 Motor Parkway, Hauppauge, New York,
Statele Unite ale Americii
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,
Statele Unite ale Americii
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,
Statele Unite ale Americii
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,
Statele Unite ale Americii
JDC, S.A. DE C.V., MX
Av. Del Tequila 1, Arandas, Mexica
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1
67

2
R 947

3
000899

4
CUTTY SARK

5
2014.03.21

68

R 978

001224

Marcă figurativă

2014.03.31

69

R 1096

002188

FOUR
SQUARE

2014.03.24

70

R 1141

002191

PM
Marlboro

2014.03.31

VENI VIDI VICI

71

R 1142

002192

PM
Marlboro

2014.03.31

72

R 1169

000843

73

R 1175

000969

74

R 1208

000840

Best
Western

2014.03.15

75

R 1570

001258

HENKO AUTOMAT

2014.03.28

76

R 1571

001259

ХЕНКО АУТОМАТ

2014.03.28

77

R 1576

000748

MASTERBANKING

2014.03.09

78

R 1580

001277

Скиф

2014.03.31

79

R 1591

001261

EXIT

2014.03.28

80

R 1593

001263

MIR

2014.03.28

81

R 1594

001264

MIR COULEURS

2014.03.28

82

R 1596

001266

MIR LAINE

2014.03.28

83

R 1597

001267

MIR EXPRESS

2014.03.28

84

R 1599

001269

MISTOL

2014.03.28

85

R 1600

001270

ESTRELLA

2014.03.28

86

R 1667

001291

Гетман

2014.03.31

87

R 1675

000900

SKITTLES

2014.03.23

88

R 1732

000821

PREMIER CLUB
COLLECTION

2014.03.14

89

R 1733

000822

RASPUTIN

2014.03.14

90

R 1757

000908

OPAL

2014.03.23

91

R 1758

001015

NORTH
STATE

2014.03.10

VENI VEDI VICI

174

Holiday
Inn
Crowne Plaza
HIDROPOMPǺ

2014.03.10

2014.03.25

6
Edrington Distillers Limited, GB
2500 Great Western Road, Glasgow G15 6RW,
Regatul Unit
SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC.,
corporaţie din statul Delaware, US
550 Madison Avenue, New York, State of New
York, Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.,
corporaţia statului Virginia, US
3601 Commerce Road, RICHMOND,
Virginia 23234, Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US
9711 Farrar Court, Richmond, VA 23236,
Statele Unite ale Americii
Six Continents Hotels, Inc., US
3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346,
Statele Unite ale Americii
HIDROPOMPA S.A., UZINA DE POMPE
SUBMERSIBILE DIN CHIŞINĂU, MD
Bd. Iu. Gagarin nr. 2,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Best Western International, Inc., US
6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016,
Statele Unite ale Americii
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, US
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, Statele Unite ale Americii
British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Germania
BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, Anglia
Wm. Wrigley Jr. Company, US
410 North Michigan Avenue, Chicago,
Illinois 60611, Statele Unite ale Americii
CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD
LIMITED, GB
111/113 Renfrew Road, Paisley, PA3 4DY,
Regatul Unit
Berentzen Brennereien GmbH + Co. KG, DE
Ritterstraße 7, 49740 Haselunne, Germania
Wm. Wrigley Jr. Company, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
Ardath Tobacco Company Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, Regatul Unit
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1
92

2
R 1917

3
001612

4
INTEL INSIDE

5
2014.03.25

93

R 1918

001615

Intel
Inside

2014.03.25

94

R 1936

000902

OPAL

2014.03.23

95

R 2061

000872

ALACO

2014.03.18

96

R 2063

000898

PRIMPERAN

2014.03.21

97

R 2214

000835

HEMINEVRIN

2014.03.15

98

R 2333

001895

OMEGA

2014.03.01

99

R 2416

001080

АРЛЕКИН

2014.03.02

100

R 2421

001141

LUCKY
STRIKE
LS MFT

2014.03.25

101

R 2465

000826

JECTOFER

2014.03.15

102

R 2467

000828

ASTRA

2014.03.15

103

R 2471

000832

BRICANYL

2014.03.15

104

R 2629

002190

CALIFORNIA

2014.03.24

105

R 2762

000811

MANIKIN

2014.03.14

106

R 2763

000818

GOLD DOLLAR

2014.03.14

107

R 2809

000935

SUZI-WAN

2014.03.25

108

R 2814

000940

AQUARIAN

2014.03.25

109

R 2965

002189

2014.03.24

110

R 2978

002401

RED &
WHITE
INTERNATIONAL
Marcă figurativă

111

R 3218

000919

YEOMAN

2014.03.23

112

R 3221

000922

CASHFLOW

2014.03.23

113

R 3222

000923

KLIX

2014.03.23

114

R 3225

000927

Mars
super

2014.03.23

2014.03.24

6
INTEL CORPORATION, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii
INTEL CORPORATION, US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii
Wm. Wrigley Jr. Company, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
NEW ZEALAND DAIRY BOARD, NZ
Pastoral House, 25 The Terrace, Wellington, Noua
Zeelanda
sanofi-aventis, FR
174, avenue de France, 75013 Paris, Franţa
AstraZeneca AB, SE
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje,
Suedia
Opel Special Vehicles GmbH, DE
Mainzer Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428
Ruesselsheim, Germania
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, CA
225 Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario M3B
3K9, Canada
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii
AstraZeneca AB, SE
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje,
Suedia
AstraZeneca AB, SE
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje,
Suedia
AstraZeneca AB, SE
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje,
Suedia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
British American Tobacco (Germany) GmbH, DE
Alsterufer 4, D-20354 Hamburg, Germania
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
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
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
MEI, INC., US
1301 Wilson Drive, West Chester, Pennsylvania
19380, Statele Unite ale Americii
MARS DRINKS UK LIMITED, GB
3D Dundee Road, Slough, Berkshire, SL1 4LG,
Regatul Unit
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
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1
115

2
R 3408

3
002542

4
MultiChoice

5
2014.03.17

KALEIDOSCOPE

116

R 3430

000808

TAXCYTOL

2014.03.14

117

R 3642

000845

UTM

2014.03.04

118

R 3797

001081

СИЛУЭТ

2014.03.02

119

R 4225

001393

TELA

2014.03.18

120

11108

014376

Marcă figurativă

2014.03.15

121

11160

014269

ВЕСËЛЫЙ МЕЛЬНИК

2014.03.03

122

11390

014431

Marcă tridimensională

2014.03.15

123

11391

014432

Marcă tridimensională

2014.03.15

124

11392

014434

Marcă tridimensională

2014.03.15

125

11393

014436

Marcă tridimensională

2014.03.15

126

11394

014438

Marcă tridimensională

2014.03.15

127

11395

014439

Marcă tridimensională

2014.03.15

128

11465

014268

СЕДОЙ МЕЛЬНИК

2014.03.03

129

11467

014480

DON DOMINICO

2014.03.30

130

11547

014336

API
ORHEI

2014.03.16

131

11618

014370

AMG-Agro
Management Grup

2014.03.15

132

11620

014372

Carrefour

2014.03.15

133

11621

014373

BIG Store

2014.03.15

134

11622

014418

Рамстор
Ramstore

2014.03.17
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6
MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, MU
A Mauritian company of 3rd Floor, Les Cascades,
Edith Cavell Street, Port Louis, Maurice
BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY, a
corporation of the State of Delaware, US
345 Park Avenue, New York, 10154,
Statele Unite ale Americii
Universitatea Tehnică a Moldovei, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED ("HEL"),
CA
225 Duncan Mill ROAD, Don Mills, Ontario,
Canada
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., US
Neenah, Wisconsin 54956,
Statele Unite ale Americii
ZAO, "Rîbniţkii nasosnîi zavod", MD
Ul. Gagarina nr. 2, MD-5500, Rîbniţa,
Republica Moldova
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Eurogrup-XXI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 32,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
BERLINSKI Victor, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 55,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
API S.A., MD
Str. 31 August nr. 2,
MD-3500, Orhei, Republica Moldova
AMG-Agro Management Grup S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. A. Şciusev nr. 83,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
MERSEY BUSINESS LTD, VG
Pasea Estate, Road Town, Tortola,
Insulele Virgine Britanice
MERSEY BUSINESS LTD, VG
Pasea Estate, Road Town, Tortola,
Insulele Virgine Britanice
MERSEY BUSINESS LTD, VG
Pasea Estate, Road Town, Tortola,
Insulele Virgine Britanice
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1
135

2
11752

3
015029

4
ORATEH
ОРАТЕХ

5
2014.03.04

136

11803

014603

CF

2014.03.02

137

11892

014290

BÎLINA

2014.03.05

138

11894

014292

VIUGA

2014.03.05

139

11896

014839

2014.03.17

140

12040

014257

VINOTECA
VECA
SELECT
ONE

141

12041

014261

PM
STYLE

2014.03.01

142

12043

014264

ГЕЙЗЕР
GHEIZER

2014.03.03

143

12046

014271

Marcă figurativă

2014.03.03

144

12048

014294

INTRIGA

2014.03.05

145

12049

014295

ИНТРИГА

2014.03.05

146

12050

014296

БОГЕМА

2014.03.05

147

12051

014297

BOGHEMA

2014.03.05

148

12053

014305

TÊTE-Á-TÊTE

2014.03.09

149

12054

014312

ВИННЫЙ ДОМ

2014.03.10

2014.03.01

ALEGE PRIMUL

BOSTAVAN
ГАРАНТИЯ ВИНОДЕЛА

150

12055

014313

ВИННЫЙ ДОМ

BOSTAVAN

2014.03.10

ГАРАНТИЯ ВИНОДЕЛА

151

12056

014314

ВИННЫЙ ДОМ

BOSTAVAN

2014.03.10

ГАРАНТИЯ ВИНОДЕЛА

152

12057

014315

ВИННЫЙ ДОМ

BOSTAVAN

2014.03.10

ГАРАНТИЯ ВИНОДЕЛА

153

12058

014316

ВИННЫЙ ДОМ

BOSTAVAN
ГАРАНТИЯ ВИНОДЕЛА

2014.03.10

6
POSPELOVA Irina, MD
Str. Nicolae Dimo nr. 7, bloc 3, ap. 143,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
CRISTAL FLOR FENIX S.R.L., MD
Str. Mihai Viteazul nr. 1,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
VINIA TRAIAN S.A., întreprindere mixtă, MD
MD-5317, Găvănoasa, Cahul, Republica Moldova
LACTICA PLUS S.R.L., MD
Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 25,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
TANDEM GRUP S.R.L., societate comercială, MD
Calea Ieşilor nr. 61, bloc 4, of. 50,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
OMPRICO-INVEST S.R.L., MD
Str. Florilor nr. 1,
MD-5400, Rezina, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
LION-GRI S.R.L.,
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
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1
154

2
12059

3
014317

4
ВИННЫЙ ДОМ

BOSTAVAN

5
2014.03.10

ГАРАНТИЯ ВИНОДЕЛА

155

12060

014318

ВИННЫЙ ДОМ

BOSTAVAN

2014.03.10

ГАРАНТИЯ ВИНОДЕЛА

156

12061

014319

ВИННЫЙ ДОМ

BOSTAVAN

2014.03.10

ГАРАНТИЯ ВИНОДЕЛА

157

12062

014321

VEVA

2014.03.04

158

12063

014323

PLOSCA
VÎNĂTORULUI

2014.03.09

159

12064

014324

PLOSCA
HAIDUCULUI

2014.03.09

160

12065

014325

G Fioro

2014.03.09

161

12066

014327

САНТО-РИО

2014.03.10

162

12076

014358

Marcă figurativă

2014.03.04

163

12077

014359

Marcă figurativă

2014.03.04

164

12079

014363

AMBRAS-VIN AV

2014.03.17

165

12081

014369

АППЕТИТНИЦА

2014.03.12

166

12082

014374

ДЕДУШКИНА БОЧКА

2014.03.16

167

12085

014399

MAVANEX

2014.03.11

168

12086

014403

Marcă figurativă

2014.03.12

169

12087

014406

ЮЖНЫЙ ПОРТ

2014.03.22

170

12088

014407

SOUTH PORT

2014.03.22

171

12090

014409

ŞAHEREZADA

2014.03.22

172

12091

014416

MIYANAGA

2014.03.19

173

12092

014419

düfa

2014.03.22

174

12093

014448

ЗОЛОТОЙ
КОРОЛЬ

2014.03.25

175

12094

014450

ЧЕРНЫЙ
КОРОЛЬ

2014.03.25
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6
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
GRECU Gheorghe, MD
Str. Ciprian Porumbescu nr. 2, bloc 3,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
BABII Sergiu, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 30, ap. 9,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova
BABII Sergiu, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 30, ap. 9,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova
Gama International S.R.L.,
firmă comercială de producere, MD
Str. Prieteniei nr. 163,
MD-7106, Otaci, Ocniţa, Republica Moldova
SUVOROV-VIN S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
R&A Bailey & Co, IE
Nangor House, Western Estate, Dublin 12, Irlanda
R&A Bailey & Co, IE
Nangor House, Western Estate, Dublin 12, Irlanda
AMBRAS-VIN S.R.L., MD
Str. Nucarilor nr. 14,
MD-2050, Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
Preparados Alimenticios S.A., ES
Josep Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona, Spania
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
MACOVEI Ivan, MD
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 17, bloc 1, ap. 156,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
DIACONU Vasile, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ESMALDA S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
ESMALDA S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KABUSHIKI KAISHA MIYANAGA
(doing business as MIYANAGA CO., LTD), JP
2393 FUKUI, Miki, Hyogo, Japonia
Meffert AG Farbwerke, DE
Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach, Germania
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
pe mun. CHIŞINĂU, MD
Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
pe mun. CHIŞINĂU, MD
Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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1
176

2
12101

3
014506

4
AGS

5
2014.03.31

177

12106

014525

ЛАРЕН

2014.03.19

178

12107

014526

LAREN

2014.03.19

179

12125

014503

Arlanda

2014.03.11

180

12151

014322

3-TEK

2014.03.05

181

12152

014382

VICSI-DO

2014.03.17

182

12153

014383

SIESTA CHIŞINĂU

2014.03.18

183

12159

014414

ЧЕРВЕН МОНАХ

2014.03.19

184

12160

014415

mi

2014.03.19

185

12161

014417

Marcă tridimensională

2014.03.17

186

12162

014423

THERAFLEX

2014.03.23

187

12163

014426

Marcă tridimensională

2014.03.24

188

12164

014427

Marcă tridimensională

2014.03.24

189

12165

014428

Marcă tridimensională

2014.03.24

190

12167

014429

Marcă tridimensională

2014.03.15

191

12168

014430

Marcă tridimensională

2014.03.15

192

12169

014435

Marcă tridimensională

2014.03.15

193

12170

014437

Marcă tridimensională

2014.03.15

194

12171

014440

Marcă tridimensională

2014.03.24

195

12173

014443

Marcă tridimensională

2014.03.25

6
Analitic Grup Service S.R.L.,
societate comercială, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 64, ap. 209,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
E. I. du Pont de Nemours and Company, US
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898,
Statele Unite ale Americii
E. I. du Pont de Nemours and Company, US
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898,
Statele Unite ale Americii
ARLANDA S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 2, ap. 148,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Regatul Unit
CACHCOVSCHII Victor, UA
ul. Kishinevskaia nr. 270, selo. Mologa, BelgorodDnestrovskii raion, Odesskaia oblasti, Ucraina
SIESTA-CHIŞINĂU S.R.L.,
revistă, publicaţie periodică, MD
Str. Ion Creangă nr. 4, ap. 14,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
DIACONU Vasile, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
KABUSHIKI KAISHA MIYANAGA
(doing business as MIYANAGA CO., LTD), JP
2393 FUKUI, Miki, Hyogo, Japonia
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Bayer Consumer Care AG, CH
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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1
196

2
12174

3
014444

4
IMC Consulting Group

5
2014.03.31

197

12179

014456

TRADIŢIE ÎN ARTA
BERII

2014.03.25

198

12180

014458

TRĂIEŞTE VIAŢA
DIN PLIN

2014.03.25

199

12182

014465

Marcă tridimensională

2014.03.31

200

12183

014466

PHOTOCELL

2014.03.30

201

12185

014471

NIMIC NU E DE ASCUNS

2014.03.26

202

12186

014472

VEZI CEEA CE BEI!

2014.03.26

203

12187

014473

Allo, bilet...
Алло, билет..

2014.03.26

204

12188

014474

Marcă figurativă

2014.03.26

205

12189

014482

INTEREX

2014.03.30

206

12192

014493

НИНДЗЯ

2014.03.02

207

12193

014495

БАНЗАЙ
BANZAI

208

12205

014558

САД КАМНЕЙ
SAD KAMNEI

2014.03.11

209

12206

014561

ЧАЙНАЯ РОЗА

2014.03.18

210

12207

014562

ЮЖНАЯ МАГНОЛИЯ

2014.03.18

211

12208

014567

ВЕТВИ ПЕРСИКА

2014.03.02

212

12247

014717

STAMINA

2014.03.12

213

12248

014718

SERIANO

2014.03.12

214

12249

014722

VIPART

2014.03.12

215

12250

014725

BEGON

2014.03.12

216

12252

014747

ЧАРЫ КОЛДОВСКИЕ

2014.03.15
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6
MIHALACHI Iurie, MD
Str. Dragomirna nr. 16,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii
Panuş Sergiu, MD
Str. Ion Vatamanu nr. 12,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii
SAHINLER S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Bd. Iurie Gagarin nr. 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Regatul Unit
ITM ENTREPRISES (Societe Anonyme), FR
24, rue Auguste-Chabrieres, F-75015 Paris, Franţa
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Vinăria-Bardar S.A.,
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, Bardar, Chişinău, Republica Moldova
Vinăria-Bardar S.A.,
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, Bardar, Chişinău Republica Moldova
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
CEAICOVSCHI Angela, MD
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
CEAICOVSCHI Angela, MD
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
CEAICOVSCHI Angela, MD
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
CEAICOVSCHI Angela, MD
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 10/2014
1
217

2
12324

3
014457

4
CÎND AI NEVOIE
DE UN PRIETEN

5
2014.03.25

218

12335

014641

TWIXELS
CHOCOLATE TRIO

2014.03.29

219

12336

014642

2014.03.29

220

12337

014646

TWIXELS
ШОКОЛАДНОЕ
ТРИО
Cambii

221

12431

014405

Marcă tridimensională

2014.03.15

222

12434

014661

VIAŢA TA

2014.03.16

223

12474

014354

MEN

2014.03.01

224

12475

014357

WOMEN

2014.03.01

225

12516

014385

SPIKER

2014.03.18

226

12517

014386

GALATEA

2014.03.18

227

12518

014387

DIFIRAMB

2014.03.18

228

12519

014389

REPUTAŢIA

2014.03.18

229

12523

014496

ГЕЙША
GEISHA

2014.03.02

230

12534

014320

WINE

2014.03.10

FOR YOU

2014.03.23

ВИННЫЙ ДОМ

BOSTAVAN
ГАРАНТИЯ ВИНОДЕЛА

231

12539

014411

MOLD-NORD

2014.03.18

232

12540

014494

САКУРА
SAKURA

2014.03.02

233

12545

014647

ВРЕМЕНА ГОДА
VREMENA GODA

2014.03.04

234

12549

014746

ИМПЕРИЯ ЛЮБВИ

2014.03.15

235

12598

014507

СЛЕЗЫ СЧАСТЬЯ

2014.03.26

236

12599

014753

Marcă tridimensională

2014.03.22

237

12620

014298

БАЛЬЗАМ ЛЮБВИ

2014.03.03

238

12621

014360

BAILEYS
THE ORIGINAL
IRISH CREAM

2014.03.04

6
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
Cambii-Iavor S.R.L., MD
Str. Doina nr. 156,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
POSTOLACHI Gutiera, MD
Bd. Dacia nr. 47, bloc 2, ap. 12,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
ASPECT- INVEST S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
ASPECT- INVEST S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI S.A., MD
Str. Comsomolului nr. 32,
MD-5300, Vulcăneşti, Republica Moldova
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI S.A., MD
Str. Comsomolului nr. 32,
MD-5300, Vulcăneşti, Republica Moldova
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI S.A., MD
Str. Comsomolului nr. 32,
MD-5300, Vulcăneşti, Republica Moldova
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI S.A., MD
Str. Comsomolului nr. 32,
MD-5300, Vulcăneşti, Republica Moldova
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
MOLD NORD S.A.,
fabrică de vinuri din Făleşti, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 1,
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
GRANDVIN S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 9,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
LAVINA GRUP, MD
Str. 27 August nr. 96,
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
IVANŢOV Eugen, MD
Bd. Dacia nr. 44, ap. 9,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
R&A Bailey & Co, IE
Nangor House, Western Estate, Dublin 12, Irlanda
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1
239

2
12631

3
014384

4
СОНЬЯК
SONIAC

5
2014.03.18

240

12632

014388

DIALOG

2014.03.18

241

12633

014390

DUEL

2014.03.18

242

12636

014401

CLUBVODKA

2014.03.11

243

12637

014447

КРАСНЫЙ
КОРОЛЬ

2014.03.25

244

12638

014449

БЕЛЫЙ
КОРОЛЬ

2014.03.25

245

12644

014719

ARTISTIC

2014.03.12

246

12645

014721

BERJER

2014.03.12

247

12646

014737

GOLDEN FUND

2014.03.25

248

12694

014591

ТРИАДА
TRIADA

2014.03.11

249

12697

014469

ARC

2014.03.26

250

12712

014364

JARDELI

2014.03.15

251

12807

014560

2014.03.12

252

13148

014404

ЕВРОПЕЙСКИЕ
ВИНА
EVROPEISKIE VINA
ARIONA

253

13154

014475

2014.03.31

254

13245

014381

Ouzo
Plomari
ISSIDOROS
ARVANITIS
СЕРЕБРЯНЫЙ
ТЮЛЬПАН

255

13351

014433

GOGOŞEL

2014.03.25

256

13444

014300

Marcă tridimensională

2014.03.04

257

13453

014378

Marcă tridimensională

2014.03.18

258

13454

014379

Marcă figurativă

2014.03.18

259

13455

014380

Marcă figurativă

2014.03.18

260

13693

014413

macro

2014.03.18

182

2014.03.12

2014.03.19

6
LION-GRI S.R.L.,
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD
Str. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI S.A., MD
Str. Comsomolului nr. 32,
MD-5300, Vulcăneşti, Republica Moldova
FABRICA DE VINURI DIN VULCĂNEŞTI S.A., MD
Str. Comsomolului nr. 32,
MD-5300, Vulcăneşti, Republica Moldova
TIM, ciastnoe predprieatie, UA
Ul. Pervogo Maia nr. 3, cab. 503, g. Iliciovsc,
Odesscaia Oblasti, 68000, Ucraina
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
pe mun. CHIŞINĂU, MD
Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
pe mun. CHIŞINĂU, MD
Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
CEAICOVSCHI Angela, MD
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
CEAICOVSCHI Angela, MD
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Cadbury UK Limited, GB
Bournville, Birmingham, Anglia
TRIADA-HOLDING S.A.,
companie de holding, MD
Str. Ciuflea nr. 32,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
BASVIN-COM S.R.L., MD
Str. Mioriţa nr. 5, bloc 1, ap. 73,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
DIACONU Vasile, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
PLOMARI OUZO DISTILLERY ISSIDOROS
ARVANITIS S.A., GR
812 00 Plomari, Island of Lesbos, Grecia
DIACONU Vasile, MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
VINANGRO-COMERŢ S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., societate comercială, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr.18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
ENTEH S.A., MD
Str. Vasile Lupu nr. 18,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co. KG, DE
Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf, Germania

MD - BOPI 10/2014
1
261

2
15090

3
014367

4
Marcă tridimensională

5
2014.03.12

262

16367

014508

МОЛДАВСКАЯ
ГРОЗДЬ

2014.03.26

263

17975

014422

AKM VETERAN
Marcă tridimensională

2014.03.25

6
Spirits Product International Intellectual Property
B.V., LU
1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen,
Grand-Duchy, Luxembourg
VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD
Str. Chişinăului nr. 22,
MD-3400, Hînceşti, Lăpuşna, Republica Moldova
AKM-Veteran S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 16, ap. 135,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în martie 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

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
R 3733

3
004465

4
FIDESCO

5
2015.03.17

2
3
4
5

R 3834
R 3972
R 4027
R 4149

004410
004420
004397
004398

UNIVERSCOM
FYFFES
STERILLIUM
COMSAT

2015.03.22
2015.03.21
2015.03.10
2015.03.14

6

R 4172

004268

KOOL

2015.03.02

7
8
9

R 4210
R 4211
R 4308

004403
004404
004450

2015.03.22
2015.03.22
2015.03.29

10

R 4309

004449

SEARLE
СИАРЛ
KELLYSPRINGFIELD
KELLY

11

R 4314

004466

SUPRA

2015.03.20

12

R 4320

004269

ZIMBRU

2015.03.03

13

R 4321

004270

TAUR

2015.03.03

14

R 4356

004545

2015.03.30

15
16

R 4357
R 4358

004544
004543

COPAXONE
КОПАКСОН
AUTRAN
MARANYL

6
Fidesco S.R.L.,
companie industrială de comerţ, MD
UNIVERSCOM S.A., MD
FYFFES GROUP LIMITED, GB
Bode Chemie GmbH & Co., DE
COMSAT CORPORATION, a District of Columbia
Corporation, US
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
US
G.D. SEARLE LLC, US
G.D. SEARLE LLC, US
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY,
US
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY,
US
Supra Corporation of Japan, incorporated in
Japan, JP
OENOLAB S.R.L.,
întreprinderea tehnico-ştiinţifică, MD
OENOLAB S.R.L.,
întreprinderea tehnico-ştiinţifică, MD
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., IL

2015.03.30
2015.03.30

17

R 4407

004495

BOOTS

2015.03.10

18
19
20
21

R 4425
R 4426
R 4464
R 4541

004471
004472
004494
004542

2015.03.14
2015.03.14
2015.03.06
2015.03.30

22

R 4543

004541

2015.03.30

Preparados Alimenticios, S.A., ES

23
24
25
26

R 4546
R 4551
R 4630
R 5232

004858
004857
004489
004490

Marcă figurativă
NU SKIN
СПИ
JUMBO
CUBE
JUMBO
CUBE
GABITRIL
Габитрил
Dilmah
VELCRO

BP p.l.c., GB
E.I. du Pont de Nemours & Co., a Delaware
corporation, US
BATMARK LIMITED, a limited liability company
organized and existing under the laws of England
and Wales, GB
NSE Products, Inc., US
NSE Products, Inc., US
Spirits International B.V., LU
Preparados Alimenticios, S.A., ES

2015.03.23
2015.03.23
2015.03.17
2015.03.28

27

12703

016628

DEUX ANGES

2015.03.31

Novo Nordisk A/S, DK
Novo Nordisk A/S, DK
MERRILL J. FERNANDO & SONS Pvt. LTD, LK
VELCRO INDUSTRIES, B. V.,
a Netherlands private limited liability company, AN
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD

Nr.
crt.

2015.03.29
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1
28

2
13134

3
016275

5
2015.03.03

BESCHIERU Radu, MD

2015.03.03

BESCHIERU Radu, MD

016283

4
ВАЛАХИЯ
VALAHIA
ДЕМИДОВ
DEMIDOV
VISMOS ELITE

29

13299

016276

30

13557

31
32

6

2015.03.09

13558
13560

016285
016284

MARATON
HAIDUC MAN

2015.03.10
2015.03.01

VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
ROTARU Ghenadie, MD
RUSU Diamanta, MD

33

13562

016289

2015.03.10

34
35

13565
13566

016318
016319

Marcă
tridimensională
Дон Карлеоне
Don Carleone

36
37
38

13576
13577
13617

016417
016418
016255

GALAXI
OCEANIC
BioFRESH

2015.03.10
2015.03.10
2015.03.01

39

13623

016270

PURCARI

2015.03.04

40

13628

016317

2015.03.10

41
42
43
44
45

13631
13632
13633
13634
13635

016329
016330
016336
016337
016340

46

13636

016344

Мускат янтарный
ГБ
BOND
TRAVICUM
ТРИ МОЛДОВАНА
ПОЦЕЛУЙ АМУРА
FATA MORGANA
ФАТА МОРГАНА
CLASS

2015.03.03
2015.03.01
2015.03.01
2015.03.01
2015.03.01

GB & Co S.R.L.,
societate comercială, companie, MD
Dionysos-Mereni S.A., MD
DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
BASARAB Igor, MD
BASARAB Igor, MD
Compania LACTALIS-ALBA S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
VINĂRIA PURCARI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
GB & Co S.R.L.,
societate comercială, companie, MD
TAROL-DD S.R.L., MD
RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
VOLCU Oleg, MD
LUXOCHIM S.R.L., MD
LUXOCHIM S.R.L., MD

2015.03.02

ACATES-L S.R.L, MD

2015.03.02
2015.03.02
2015.03.02
2015.03.02
2015.03.02
2015.03.03

Moldagroproduct S.R.L., MD
Moldagroproduct S.R.L., MD
Moldagroproduct S.R.L., MD
HAYAT KĺMYA SANAYĺ A.Ş., TR
BASF Aktiengesellschaft, DE
EURO-ALCO S.A., MD

2015.03.03

EURO-ALCO S.A., MD

2015.03.03
2015.03.10
2015.03.09
2015.03.10
2015.03.15
2015.03.11

DOINA VIN S.R.L., MD
BASARAB Igor, MD
Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, JP
ŞCERBACOVA Ecaterina, MD
ŢURCAN Alexandru, MD
FABSO S.A., întreprindere mixtă, MD

2015.03.17

2015.03.04
2015.03.04

VODKA

47
48
49
50
51
52

13637
13638
13639
13640
13641
13642

016350
016351
016352
016353
016354
016366

53

13643

016367

54
55
56
57
58
59

13644
13646
13647
13648
13651
13652

016385
016419
016421
016422
016491
016423

60

13653

016449

МИСТРАЛЬ
МАСТЕРИЦА
ЛЮБИМОВ
EVONY
REAL
ХУТОРЯНКА
HUTOREANCA
ИЗОЛЬДА
IZOLIDA
СОБОРНЫЙ
La Rosa
L200
intersat
BIZELLE
Marcă
tridimensională
GAME WORLD

61

13654

016460

Creamel

2015.03.14

62
63
64
65

13655
13656
13657
13658

016481
016482
016486
016492

2015.03.14
2015.03.14
2015.03.14
2015.03.16

66
67
68
69
70

13659
13660
13661
13662
13663

016508
016509
016510
016521
016525

RAINFORD
Волшебница
Marcă figurativă
ВИНОГРАДНЫЕ
НЕБЕСА
XADOS
КСАДОС
BETAMOX
ZOLUŞCA
tns

71
72

13664
13665

016530
016535

ROVILEM
CLASS

2015.03.21
2015.03.22

TOP GAME WORLD S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu
"CHAROSVIT", UA
Moldagroproduct S.R.L., MD
Moldagroproduct S.R.L., MD
Moldagroproduct S.R.L., MD
TOMAI-VINEX S.A.,
întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
IACOB S.R.L., societate comercială, MD
MARKETING MEDIA INDEX S.R.L.,
societate comercială, MD
MariAna Şuiu, MD
ACATES-L S.R.L, MD

73

13666

016566

2015.03.25

EURO-ALCO S.A., MD

74
75

13708
13709

016438
016441

2015.03.18
2015.03.15

RADOMILA O.O.O., RU
LION-GRI S.R.L.,
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD

2015.03.17
2015.03.17
2015.03.17
2015.03.21
2015.03.21

RACHIU

184

КОНЬ
CONI
РАЙСКИЙ БУКЕТ
VINAPOLIS
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1
76

2
13710

3
016442

4
WINECITY

5
2015.03.15

2015.03.16
2015.03.17
2015.03.14
2015.03.14
2015.03.14

6
LION-GRI S.R.L.,
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD
ZLATOVIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Agrovin Bulboaca S.A., MD
VALEROL PRO S.R.L., MD
Moldagroproduct S.R.L., MD
Moldagroproduct S.R.L., MD
Moldagroproduct S.R.L., MD

77

13712

016459

2015.03.14

78
79
80
81
82

13713
13714
13715
13716
13717

016470
016472
016474
016476
016483

83

13718

016485

84
85

13719
13720

016487
016490

86
87

13721
13722

016496
016565

88
89
90

13734
13735
13736

016560
016557
016556

91

13737

016498

Marcă
tridimensională
BOLBOA
GOŞA
Чистюля
Sofi
Сделано с
любовью
Энергия
жизни
V
BONAMI
MARKET
SHOLK
ЯК
IAC
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
Cisco Systems
Бессарабские
холмы
ЧЕРНАЯ ВДОВА

2015.03.14

Moldagroproduct S.R.L., MD

2015.03.14
2015.03.15

Visa International Service Association, US
TRIAL SISTEM S.R.L., MD

2015.03.15
2015.03.25

Hayat Kimya Sanayi A.Ş., TR
EURO-ALCO S.A., MD

2015.03.24
2015.03.25
2015.03.25

MOLDGOLDVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Cisco Technology, Inc., US
VINDICUM S.R.L., MD

2015.03.18

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

92

13738

016499

93

13739

016500

94

13740

016501

95

13741

96

ЧЕРНЫЙ
БУМЕР
ЗОЛОТОЙ
БУМЕР
БУМЕР

2015.03.18

016502

ВИННЫЙ ДОМ
BOSTAVAN
Гарантия Винодела

2015.03.18

13742

016503

ВИННЫЙ ДОМ
BOSTAVAN
Гарантия Винодела

2015.03.18

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

97

13743

016506

2015.03.18

98
99

13744
13745

016511
016515

100
101
102
103
104
105
106
107
108

13746
13747
13748
13749
13750
13751
13752
13753
13754

016516
016518
016527
016531
016538
016541
016542
016547
016550

109
110
111

13755
13756
13757

016553
016554
016555

CENAR S.R.L.,
direcţie de furnizare a produselor petroliere, MD
Berlin-Chemie AG, DE
THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
CUZNEŢOV Iurie, MD
CUZNEŢOV Iurie, MD
OLIOTERRA S.R.L., MD
Bosch Corporation, JP
SmithKline Beecham Limited, GB
Primasoft S.R.L., MD
ALTICOR INC., US
Moldagroproduct S.R.L., MD
CASINO NATIONAL GROUP S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Cisco Technology, Inc., US
VINDICUM S.R.L., MD
VINDICUM S.R.L., MD

112

13802

113

2015.03.18
2015.03.18

МИРОВАЯ

BOSTAVAN
Razgulyaeff
БЕТАМОКС
TE RĂCOREŞTI
ŞI TE SIMŢI BINE!
СОРОК ОБОРОТОВ
SHARLET
DUBLU R
Z
RESERNA
LOBBY
NUTRILITE
Rafael Salgado
NAUTILUS

2015.03.17
2015.03.18
2015.03.18
2015.03.18
2015.03.23
2015.03.21
2015.03.22
2015.03.23
2015.03.23
2015.03.24
2015.03.25
2015.03.25
2015.03.25
2015.03.25

016277

CISCO
Виноградница
Осенний
дворик
BRENCO

13803

016278

DDL

2015.03.03

114

13804

016384

2015.03.03

115

13806

016567

2015.03.25

EURO-ALCO S.A., MD

116

13807

016570

2015.03.25

EURO-ALCO S.A., MD

117
118
119

13808
13809
13810

016585
016586
016594

ТРЕСТ
“ПРОМСТРОЙ”
ALCOBRAND
АЛКОБРЭНД
ХОХЛУШКА
HOHLUŞKA
Arteoliva
Bork
Новый доМ

Brenco, Inc., Virginia corporation, compania afiliată
a AMSTED Industries, Incorporated, US
Brenco, Inc., Virginia corporation, compania afiliată
a AMSTED Industries, Incorporated, US
TREICET S.R.L., MD

2015.03.28
2015.03.28
2015.03.28

Moldagroproduct S.R.L., MD
Moldagroproduct S.R.L., MD
ESTARIOL S.R.L., editură, MD

2015.03.03
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1
120

2
13811

3
016597

5
2015.03.30

016615
016632

4
ВИНОГРАДНАЯ
КОРЗИНА
RAVERC
ECE

121
122

13812
13818

123
124
125

13819
13820
13840

016634
016635
016687

DEGUSTO
Taburetus
D BelorDesign

2015.03.28
2015.03.25
2015.03.01

126

13841

016688

floralis

2015.03.01

127

13879

016589

2015.03.28

128
129

13880
13884

016592
016636

Золотой
орешек
Alpika
SHS

2015.03.28
2015.03.15

130
131

13887
13898

016616
016627

V VORTEX®
Free Bird

2015.03.30
2015.03.30

VICOL Dumitru, MD
SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT,
MD
UNITED ELECTRIC INDUSTRY S.R.L., MD
UNITED ELECTRIC INDUSTRY S.R.L., MD

132
133

13904
13905

016526
016582

2015.03.23
2015.03.28

OLIOTERRA S.R.L., MD
ELFA, societate de tip închis, UA

134
135
136
137
138
139

13930
13931
13932
13933
13934
13954

016484
016532
016601
016600
016603
016338

2015.03.14
2015.03.21
2015.03.30
2015.03.30
2015.03.30
2015.03.01

Moldagroproduct S.R.L., MD
Bosch Corporation, JP
DONTEH-PLUS S.R.L., MD
GAMAIUN S.R.L., MD
Neruh Serghei, MD
LUXOCHIM S.R.L., MD

140

13991

016545

2015.03.24

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US

141

13994

016452

CRISTAL
Зеленая
аптека
Золотое поле
ZEXEL
SUPER-TUR
TODOSPA
VOYAGE ВОЯЖ
МУСКАТНЫЙ
ПОЦЕЛУЙ
MENNEN
SPEED STICK
POWER OF NATURE
VOLCANO
SYMPOSIUM

2015.03.15

142

13995

016552

TAINA CASTELULUI

2015.03.25

143
144

14021
14023

016386
016477

2015.03.04
2015.03.14

145
146
147
148

14024
14025
14147
14148

016642
016643
016429
016457

ОРЕШНИК
Millennium
collection
PHARAOH
ELDORADO
CLEARFIELD
CREATOR Iu. BORŞ

LION-GRI S.R.L.,
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD
LION-GRI S.R.L.,
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD
FK FINKOM ZAO, RU
Moldagroproduct S.R.L., MD

2015.03.31
2015.03.31
2015.03.10
2015.03.09

149

14149

016489

COURSE

2015.03.16

2015.03.25
2015.03.29

6
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
PLUS-ASCONI S.R.L., MD
Sanitex Sanitary Ceramic S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
MIGDAL-P S.A., MD
MOBITON S.R.L., societate comercială, MD
DANAIA-LUCHIANOV,
întreprindere individuală, MD
DANAIA-LUCHIANOV,
întreprindere individuală, MD
VICOL Dumitru, MD

excellent for man

BANAHOVSKII Dmitri, MD
BANAHOVSKII Dmitri, MD
BASF Agrochemical Products B.V., NL
CREATOR-IU. BORŞ S.R.L.,
societate comercială, MD
TUTUN-CTC S.A., MD

AMERICAN BLEND
LIGHTS

150

14150

016507

IMAGE

2015.03.17

151
152
153

14152
14153
14154

016533
016534
016558

2015.03.21
2015.03.22
2015.03.25

154

14155

016559

155
156
157
158
159

14156
14256
14257
14259
14352

016569
016519
016520
016737
016595

СИЛЬВЕР
PRIETEN BUN
PEPSI
Twist
Lemon
PEPSI
Twist light
Lemon
DANDY
ПИВЗАЛИВ
ХАМСЕЦ
GOSPODINA
WWW. POISK.MD
ИНФОРМАЦИОННОПОИСКОВЫЙ
ТОРГОВЫЙ
ПОРТАЛ

186

United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
KURTEV Serghei, MD
V.S.-EXPORT S.R.L., MD
PepsiCo, Inc.,
corporaţie din statul North Carolina, US

2015.03.25

PepsiCo, Inc.,
corporaţie din statul North Carolina, US

2015.03.25
2015.03.18
2015.03.18
2015.03.30
2015.03.29

EURO-ALCO S.A., MD
KURTEV Serghei, MD
KURTEV Serghei, MD
Moldagroproduct S.R.L., MD
PROINFOTEH S.R.L., MD

MD - BOPI 10/2014
1
160

2
14360

3
016478

161

14361

016522

162

14362

016523

163
164

14365
14464

016645
016420

165
166

14484
14488

016602
017062

167

14496

016427

168
169

14502
14503

016572
016574

170

14504

016575

171
172

14644
14741

016488
016343

4
Золотая
коллекция
CROWN
RESIDENCES
CROWN
PLAZA
IMPERIA
ТАЙНА
ВОСТОКА
D.E.M.A.
PLATEAU
DU VIN
Collection
МЕЧ
САМУРАЯ
КАЛЕНДАРЬ
ВИННАЯ
СТРАНИЦА
ВИНОГРАДНАЯ
РОСА
ALLOCA
ВЕТКА САКУРЫ

5
2015.03.14

6
Moldagroproduct S.R.L., MD

2015.03.21

PANECAT-AGRO S.R.L.,
societate comercială, MD
PANECAT-AGRO S.R.L.,
societate comercială, MD
HADJIKOV Serghei, MD
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
BANAHOVSKII Dmitri, MD
PLATEAU DU VIN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

173

14751

016348

Верес

2015.03.02

174
175

14752
14848

016349
016539

Славолія
PETROV IURIE

176
177
178
179

14985
14999
15000
15160

016328
016479
016327
016564

180
181
182
183
184

15163
15458
15646
17097
25428

016588
016644
016624
016382
016563

Marcă tridimensională
Миф
Marcă tridimensională
УТРЕННЯЯ РОСА
UTRENNEAIA ROSA
GAMA
Broadway
THE MESSENGER
МОЛДАВСКАЯ ИЗБА
ЦВЕТЫ МОЛДАВИИ
ŢVETÎ MOLDAVII

2015.03.21
2015.03.31
2015.03.10
2015.03.31
2015.03.30

2015.03.11
2015.03.25
2015.03.25

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

2015.03.25

CARAMAN Oleg, MD

2015.03.15
2015.03.02

2015.03.02
2015.03.21

SICRES S.R.L., MD
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
AGRICULTURAL COMPANY WITH LIMITED
LIABILITY NAMED AFTER SHEVCENKA, UA
VICOL Dumitru, MD
PETROV IURIE, întreprindere individuală, MD

2015.03.02
2015.03.14
2015.03.02
2015.03.25

COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Moldagroproduct S.R.L., MD
COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD

2015.03.28
2015.03.31
2015.03.29
2015.03.03
2015.03.25

VICOL Dumitru, MD
HADJIKOV Serghei, MD
Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
MIREX GRUP S.R.L., societate comercială, MD
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD

noi dăm gust calităţii!

FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, numărul
de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere, numărul BOPI
în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.
1

(21)
Nr.
de depozit
f 2013 0048

(22)
Data
de depozit
2013.05.20

(28)
Nr. de desene şi modele industriale

Data
de retragere

(43)
Nr. BOPI

1

2014.09.16

2/2014
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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 0081

2013.07.19

2

f 2013 0100

2013.10.17

1
3 (2, 13, 14)

2014.09.25
2014.09.10

10/2013
12/2013

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

JELTOV Constantin, MD
Str. Liviu Deleanu nr. 5, bloc 1, ap. 81, MD-2071,
Chişinău, Republica Moldova
LAVINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96, MD-2003, Durleşti, Chişinău,
Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova

2

3

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

615

f 2004 0039

2004.03.15

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
2014.03.15

827

f 2005 0021

2004.03.11

2014.03.11

1197

f 2009 0012

2009.03.18

2014.03.18

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
1

2
Brevet
de invenţie

188

Nr.
de depozit

Nr.
titlului
de protecţie
3
4
s 2013 0098
721

Nr.
BOPI
5
1/2014

Date iniţiale

6
(71)(73) FALA Valeriu, MD;
NISTOR Lilian, MD;
PÂNTEA Vitalie, MD
(72) FALA Valeriu, MD;
NISTOR Lilian, MD;
GRIBENCO Vitalie, MD;
PÂNTEA Vitalie, MD

Date rectificate

7
(71)(72)(73) FALA Valeriu, MD;
NISTOR Lilian, MD;
GRIBENCO Vitalie, MD;
PĂNTEA Vitalie, MD

MD - BOPI 10/2014
1
2

Marcă

3
013840

4
11972

5
7/2004
4/2005

6
(730)
DOINA-VIN S.A., MD

7
(730)
DOINA-VIN S.R.L., MD

3

Marcă

014660

12797

2/2005
10/2005

(730)
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,
MD-2032, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,
MD-2005, Chişinău, Republica
Moldova

4

Cerere
de înregistrare
a mărcii

034902

-

5/2014

(531) CFE(5) 01.03.13;
07.11.10; 26.01.18; 26.11.12;
27.05.13; 27.05.21.

5

Cerere
de înregistrare
a mărcii
Cerere
de înregistrare
a mărcii
Cerere
de înregistrare
a mărcii

034719

-

4/2014

(531) CFE(5) 07.05.15; 19.01.01;
27.01.12; 28.05.00.

(531) CFE(5) 01.03.13;
07.11.10; 26.01.01; 26.01.18;
26.11.02; 26.11.12; 27.05.13;
27.05.22; 27.05.21.
(531) CFE(5) 15.01.01;
19.01.01; 27.01.12; 28.05.00.

034141

-

2/2014

(531) CFE(5) 03.07.02;
27.05.02; 27.05.17.

035620

-

9/2014

Cerere
de înregistrare
a mărcii
Cerere
de înregistrare
a mărcii
Cerere
de înregistrare
a mărcii

034741

-

5/2014

(511) NCL (10-2014)
09
16 - tichete cadou, cartele de
voucher, cartele de fidelitate,
cartele bonus, cartele de
reduceri.
(531) CFE(5)

034731

-

6/2014

(531) CFE

(531) CFE (5) 27.05.01;
28.05.00; 29.01.01.

5/2014

(531) CFE(5) 02.09.08;
26.04.18; 26.11.12; 27.05.04;
27.05.10; 29.01.14.

(531) CFE(5) 02.09.08;
26.04.18; 26.11.12; 27.03.02;
27.05.04; 27.05.10; 29.01.14.

6

7

8

9

10

2

034938

(531) CFE(5) 03.07.02;
04.03.01; 27.05.02;
27.05.17.
(511) NCL (10-2014)
09
16 - tichete cadou, cartele
de voucher, cartele de fidelitate,
cartele bonus, cartele
de reduceri nemagnetice.
(531) CFE (5) 27.05.01;
29.01.01.
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VII
Comisia de contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de contestaţii a AGEPI.

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals
Board of AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii
în luna septembrie 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

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

3
ALEXEI Serghei,
MD

4
2014.07.22
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
2014.09.29

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2014.05.23.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Instituţia Publică
Centrul
de Guvernare
Electronică
(E-Government),
MD

2014.08.01
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.09.29

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.05.12 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor revendicate în
cerere din clasa 42.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Manufacturing
2014.03.31
Private Unitary
Împotriva Deciziei
Enterprise
de respingere
"Svetopribor"
parţială a cererii
of the Public
de înregistrare
a mărcii
Association
"Belorussian
Association
of the Visually
Handicapped", BY

2014.09.29

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.12.20
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasele 09, 11, 20.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Nr. şi data
depozitului /
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
Primesi
033079
2013.04.26

2

ALEXEI Serghei,
MD
Marcă naţională
MSign
032872
2013.03.14
Instituţia Publică
Centrul
de Guvernare
Electronică
(E-Government),
MD

3

Marcă internaţională
Bylectrica
IR 1115951
2011.12.07
Manufacturing
Private Unitary
Enterprise
"Svetopribor"
of the Public
Association
"Belorussian
Association
of the Visually
Handicapped", BY
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Rezultatul examinării contestaţiei
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1
4

2
Invenţie
Derivaţi
arilpropionici,
procedeu
de obţinere a lor
şi compoziţie
farmaceutică
pe baza lor

5

96-0285
1993.11.09
nr. brevet 921
LABORATORIOS
MENARINI S.A., ES
Marcă naţională

3
LABORATORIOS
MENARINI S.A.,
ES

4
2013.11.29
Împotriva
Raportului
de reexaminare
din 2013.06.11
prin care s-a
considerat că
grupul de invenţii
nu satisface toate
condiţiile legale
de brevetabilitate

5
2014.09.30

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului în
baza Raportului de reexaminare din
2013.06.11 prin care s-a constatat că grupul de
invenţii "Derivaţi arilpropionici, procedeu de
obţinere a lor şi compoziţie farmaceutică pe
baza lor" pentru care a fost acordat brevetul nr.
921 din 1993.11.09, nu satisface condiţiile
legale de brevetabilitate, şi anume, condiţia de
activitate inventivă.
2. Se transmite dosarul în arhivă.

Publichne
aktsionerne
tovarystvo
"Koblevo", UA

2014.05.07
Privind repunerea
în drepturi

2014.09.30

1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 030953 din 2012.04.12.
2. În termen de până la o lună de la data
expedierii prezentei încheieri, solicitantul va
achita taxa pentru repunerea în drepturi - 100
euro (p.78 din Taxele pentru servicii cu
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din
13.08.1997).

Publichne
aktsionerne
tovarystvo
"Koblevo", UA

2014.05.07
Privind repunerea
în dreptul
de a contesta
şi împotriva
Deciziei
de retragere
a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.09.30

1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 030500 din 2012.01.23.
2. Se acceptă revendicarea contestatarului.
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.02.27.
4. În termen de până la o lună de la data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va
achita taxa pentru repunerea în drepturi - 100
euro (p. 78 din Taxele pentru servicii cu
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din
13.08.1997), 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) şi taxa
neplătită în termenul prevăzut - 125 euro (art.
84 al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia
mărcilor), în total – 475 euro.
5. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

030953
2012.04.12

6

Publichne
aktsionerne
tovarystvo
"Koblevo", UA
Marcă naţională

030500
2012.01.23
Publichne
aktsionerne
tovarystvo
"Koblevo", UA

193

MD – BOPI 10/2014
1
7

2
Marcă naţională
BIOHEPP
032315
2012.12.17

3
WILLOW S.R.L.,
MD

4
2014.02.19
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

5
2014.09.30

6
1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.12.19 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru următoarele produse din clasa 05:
"suplimente alimentare cu excepţia celor
pentru copii".
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.

BOGUŞ Alexandr,
2014.08.05
MD
Împotriva Deciziei
de retragere
a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.09.30

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.06.09.
3. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul
urmează să achite taxa pentru înregistrarea şi
eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii
în cuantum de 250 euro (p. 40 din Taxele
pentru servicii cu semnificaţie juridică în
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii
intelectuale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13) şi taxa
neplătită în termenul prevăzut - 125 euro (art.
84 al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia
mărcilor), în total – 375 euro.
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Notă: Pentru taxele menţionate 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. înlesnirile prevăzute se aplică şi
persoanelor fizice.

WILLOW S.R.L.,
MD

8

Marcă naţională
ЗОЛОТО
МОЛДОВЫ
030638
2012.02.15
BOGUŞ Alexandr,
MD
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VIII
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. 14924, titular GLORINAL S.R.L.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-602/14 din
05.09.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului GLORINAL S.R.L. IDNO
1002600015739:
- se aplică sechestrul asupra mărcii nr. 14924 din 09.02.2006, înregistrată pe numele titularului
GLORINAL S.R.L., Str. Zamfir Arbore nr. 15, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. 14924 din 09.02.2006, înregistrate pe numele titularului GLORINAL S.R.L., Str. Zamfir
Arbore nr. 15, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra
acesteia.

Cu privire la executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău
din 07.07.2014 privind constatarea notorietăţii
mărcii nr.12910, după S.A.„ORHEI-VIT”
Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 07.07.2014, în pricina civilă la cererea de
chemare în judecată depusă de către S.A. „ORHEI-VIT” împotriva AGEPI, intervenienţi accesorii
Puşcuţă Serghei, S.A. ”Aprocom Grup”, S.A. ”Incon”, S.A. ”Bargues Agro Industrie”, S.R.L. ”Patent”,
S.A. ”Natur Bravo”, S.A. ”Efes Vitanta Moldova Brewery” şi S.A. ”Sudzucker Moldova” privind
recunoaşterea notorietăţii mărcii comerciale „Naturalis”, înregistrată după „Orhei-Vit” S.A., în temeiul
7
art. 32 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:
- se menţine înscrierea în Registrul Mărcilor Notorii a notorietăţii pe teritoriul Republicii Moldova
a mărcii comerciale
nr.12910 din 04.02.2005, după S.A.„ORHEI-VIT”, str. Mesager,
16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova, începând cu data de 01.01.2007.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. R 10214, titular ORLACT S.A.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/614/2014 din
12.09.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului ORLACT S.A.
c/f 1003606008613:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 10214 din 27.06.2002, înregistrată pe numele
titularului ORLACT S.A., Str. Boris Glavan nr. 3, MD-3405, Orhei, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. R 10214 din 27.06.2002, înregistrată pe numele titularului ORLACT S.A., Str. Boris
Glavan nr. 3, MD-3405, Orhei, Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. R 10012, înregistrate
pe numele titularului Caracaş Dental S.R.L.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-604/14 din
25.09.2014, privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului Caracaş
Dental S.R.L., c/f 1003600050469:
- se aplică sechestrul asupra mărcii nr. R 10012 din 06.08.2002 înregistrate pe numele titularului
Caracaş Dental S.R.L., Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 45, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. R 10012 din 06.08.2002, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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Cu privire la menţinerea sechestrului
asupra mărcilor nr. 16138, 16139, 15650,
înregistrate pe numele titularului SRL ”Red Point”
Întru executarea Încheierii Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 25.09.2014 (dosarul
nr. 2i-400/14), privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL ”Red Point”,
c/f 1005600014272:
- se menţine sechestrul asupra mărcilor nr.16138 din 16.10.2006, nr. 16139 din 16.10.2006,
nr.15650 din 18.01.2006, înregistrate pe numele titularului SRL ”Red Point”, c/f 1005600014272,
Str. Ismail nr. 52, ap. 6, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova, aplicat prin Ordinul Directorului
General AGEPI nr. 105 din 17.06.2014.

Cu privire la menţinerea sechestrului
asupra mărcii nr. 19616, înregistrate
pe numele titularului PROINOVAŢIE S.R.L., societate comercială
Întru executarea Hotărârii Colegiului Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de
Apel Chişinău din 05.09.2014 (dosarul nr. 2i-232/14), privind menţinerea sechestrului aplicat de către
instanţa de insolvabilitate asupra bunurilor debitorului PROINOVAŢIE S.R.L., societate comercială,
c/f 1005600012706:
- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 19616 din 10.02.2009, înregistrate pe numele
titularului PROINOVAŢIE S.R.L., societate comercială, Str. Mesager nr. 1A, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova, c/f 1005600012706 aplicat prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 102
din 10.06.2014.
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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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L E G E*
cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
nr. 114 din 03.07.2014

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul reglementării
Prezenta lege stabileşte cadrul legal, statutul juridic, principiile şi direcţiile de activitate, funcţiile,
atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, organizarea activităţii
în cadrul acesteia, ﬁnanţarea şi activitatea economico-ﬁnanciară a acesteia, precum şi activităţile sale
de bază în domeniul proprietăţii intelectuale.
Articolul 2. Reglementarea de către stat a domeniului proprietăţii intelectuale
(1) Statul garantează dreptul cetăţenilor la proprietate intelectuală, libertatea creaţiei artistice şi
ştiinţiﬁce, precum şi apărarea, în baza legii, a intereselor lor economice şi personale ce apar în legătură
cu practicarea diverselor genuri de creaţii intelectuale.
(2) Pe teritoriul Republicii Moldova, protecţia juridică a proprietăţii intelectuale se asigură de către
oﬁciul naţional de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale
şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 3. Proprietatea intelectuală
(1) Proprietatea intelectuală este proprietate privată, care aparţine persoanelor ﬁzice sau juridice
cu drept de posesiune, folosinţă şi dispoziţie.
(2) Proprietatea intelectuală cuprinde obiectele ce rezultă din activitatea intelectuală în domeniile
industrial, economic, comercial, ştiinţiﬁc, informaţional, literar şi/sau artistic, precum şi în alte domenii.
(3) Proprietatea intelectuală se constituie din următoarele componente:
a) proprietatea industrială;
b) dreptul de autor şi drepturile conexe.
Articolul 4. Obiectele de proprietate intelectuală
(1) Se consideră obiect de proprietate intelectuală orice rezultat al activităţii intelectuale, conﬁrmat
şi protejat prin drepturile corespunzătoare privind utilizarea acestuia.
(2) Obiectele de proprietate intelectuală se divizează în două categorii:
a) obiecte de proprietate industrială (invenţii, soiuri de plante, topograﬁi de circuite integrate,
mărci, desene şi modele industriale, indicaţii geograﬁce, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale
garantate);
b) obiecte ale dreptului de autor (opere literare, artistice şi ştiinţiﬁce) şi ale drepturilor conexe
(interpretări, fonograme, videograme şi emisiuni ale organizaţiilor de difuziune).
(3) De domeniul proprietăţii intelectuale ţin şi alte bunuri ce dispun de un sistem de reglementare
separat, cum ar ﬁ:
a) secretul comercial (know-how);
b) numele comercial.
(4) În cazul obiectelor de proprietate industrială, dreptul asupra acestora apare în urma înregistrării
obiectului, a acordării titlului de protecţie de către oﬁciul naţional de proprietate intelectuală sau în alte
condiţii prevăzute de legislaţia naţională, precum şi în baza tratatelor internaţionale la care Republica
Moldova este parte. În cazul obiectelor dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, înregistrarea nu este
o condiţie obligatorie pentru apariţia şi exercitarea drepturilor respective, aceste obiecte ﬁind protejate
din momentul creării lor.

*Publicată în Monitorul Oﬁcial nr.282-289/600 din 26.09.2014
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Articolul 5. Oﬁciul naţional de proprietate intelectuală
(1) Oﬁciul naţional de proprietate intelectuală este Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(denumită în continuare AGEPI), care îşi exercită funcţiile şi atribuţiile stabilite de prezenta lege şi de alte
acte normative, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a domeniului proprietăţii intelectuale şi
monitorizează respectarea legislaţiei în acest domeniu.
(2) AGEPI activează în calitate de oﬁciu receptor al cererilor de acordare a protecţiei pentru
obiectele de proprietate intelectuală în străinătate, conform tratatelor internaţionale la care Republica
Moldova este parte.
(3) AGEPI este independentă în adoptarea hotărârilor privind protecţia juridică a obiectelor de
proprietate intelectuală. Aceste hotărâri pot ﬁ atacate la Comisia de contestaţii a AGEPI, în Arbitrajul
specializat sau în instanţa de judecată.
(4) AGEPI asigură protecţia proprietăţii intelectuale şi desfăşoară activităţi ce includ, drept
componente de bază, examinarea cererilor din domeniul proprietăţii intelectuale şi acordarea titlurilor
de protecţie conform legislaţiei naţionale în domeniu, activităţi de soluţionare extrajudiciară a litigiilor,
de mediere şi arbitraj specializat în domeniul proprietăţii intelectuale, de informare şi documentare, de
promovare şi diseminare a informaţiei, editorial-poligraﬁce, de instruire şi pregătire a specialiştilor în
domeniul proprietăţii intelectuale.
(5) AGEPI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, prezenta
lege, legile speciale din domeniu şi alte acte legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova,
hotărârile şi ordonanţele Guvernului, tratatele internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale la care
Republica Moldova este parte.
Capitolul II
STATUTUL JURIDIC, ATRIBUŢIILE, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGEPI
Articolul 6. Statutul juridic
(1) AGEPI este o instituţie publică aﬂată în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea
şi realizarea activităţilor în domeniul protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale privind drepturile de
proprietate industrială, dreptul de autor şi drepturile conexe.
(2) AGEPI are statut de persoană juridică cu sediul în municipiul Chişinău, cu o denumire oﬁcială
şi o denumire prescurtată în limba de stat şi o ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova.
(3) AGEPI dispune de buget autonom, conturi bancare (inclusiv în valută străină) şi formulare cu
antet, în condiţiile legii, şi îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor de autogestiune şi autoﬁnanţare.
(4) AGEPI reprezintă Republica Moldova în Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, în
alte organizaţii internaţionale, regionale şi interstatale pentru protecţia proprietăţii intelectuale, întreţine
şi dezvoltă relaţii de colaborare cu acestea, precum şi cu instituţiile de proﬁl ale altor state.
Articolul 7. Funcţiile şi atribuţiile AGEPI
(1) AGEPI exercită următoarele funcţii:
a) planiﬁcă din punct de vedere strategic şi implementează obiectivele de dezvoltare a sistemului
naţional de proprietate intelectuală;
b) organizează şi gestionează funcţionarea sistemului naţional de proprietate intelectuală în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte;
c) asigură promovarea propunerilor referitoare la cadrul normativ privind protecţia proprietăţii
intelectuale şi perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniu, avizează proiecte de acte normative
elaborate de alte autorităţi publice;
d) prestează servicii aferente domeniului proprietăţii intelectuale, în conformitate cu legislaţia.
(2) AGEPI are următoarele atribuţii:
a) recepţionează şi examinează cererile pentru acordarea protecţiei, acordă şi eliberează, în
numele statului, titluri de protecţie pentru obiectele de proprietate intelectuală, conform legislaţiei în
domeniul proprietăţii intelectuale;
b) gestionează şi depozitează registrele naţionale ale cererilor depuse şi registrele naţionale ale
titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, soiuri de plante, topograﬁi de circuite integrate, mărci,
desene şi modele industriale, registrele naţionale ale indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor de
origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate, registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul
de autor şi drepturile conexe, registrele naţionale ale contractelor de licenţă, de cesiune, de gaj şi de
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franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, registrul de stat al titularilor marcajelor de
control, registrele naţionale ale mandatarilor autorizaţi şi evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale;
c) administrează, stochează şi dezvoltă bazele de date în domeniul proprietăţii intelectuale în
conformitate cu legislaţia;
d) elaborează, coordonează şi execută programe şi acorduri de colaborare cu alte ţări şi/sau
organizaţii internaţionale în domeniul său de activitate;
e) elaborează şi implementează programe de formare continuă şi de perfecţionare a specialiştilor
în domeniul proprietăţii intelectuale;
f) organizează cursuri de pregătire şi de perfecţionare a consilierilor, a mandatarilor autorizaţi şi a
evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi eliberează certiﬁcate de caliﬁcare profesională;
g) desfăşoară activităţi editoriale în limita funcţiilor atribuite, editează şi publică Buletinul Oﬁcial de
Proprietate Intelectuală şi alte publicaţii destinate promovării domeniului proprietăţii intelectuale;
h) elaborează şi aprobă regulamente şi instrucţiuni, formulare-tip şi alte acte de procedură
necesare executării prevederilor legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale;
i) monitorizează activitatea Comisiei de contestaţii, Comisiei de mediere şi a Arbitrajului specializat
în domeniul proprietăţii intelectuale;
j) organizează şi participă la expoziţii, simpozioane, conferinţe, concursuri, seminare şi la alte
activităţi naţionale sau internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale;
k) acordă, la solicitare, servicii şi consultanţă în domeniul proprietăţii intelectuale;
l) înregistrează contractele de cesiune, de licenţă, de gaj şi de franchising ale drepturilor privind
obiectele de proprietate industrială;
m) publică datele privind cererile din domeniul proprietăţii intelectuale şi titlurile de protecţie;
n) asigură evidenţa, stocarea şi completarea colecţiei de documente şi publicaţii de specialitate
din domeniul proprietăţii intelectuale;
o) efectuează, la cerere şi contra plată, cercetări documentare în domeniul proprietăţii industriale;
p) recepţionează şi examinează cererile şi actele necesare pentru înregistrarea solicitanţilor în
Registrul de stat al titularilor marcajelor de control;
q) eliberează marcaje de control pentru titularii drepturilor asupra exemplarelor unor opere sau
fonograme înregistraţi la AGEPI;
r) efectuează, la cererea organelor competente, examinarea exemplarelor unor opere sau
fonograme şi întocmeşte rapoarte de constatare tehnico-ştiinţiﬁcă şi de expertiză;
s) avizează, monitorizează şi supraveghează activitatea organizaţiilor de gestiune colectivă a
dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe.
Articolul 8. Drepturile AGEPI
Pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor sale, AGEPI are următoarele drepturi:
a) să încheie contracte conform funcţiilor şi atribuţiilor sale, inclusiv contracte de prestări servicii,
precum şi alte acte juridice conform legislaţiei în vigoare;
b) să stabilească sistemul de retribuire şi stimulare a muncii conform legislaţiei în vigoare;
c) să asigure pregătirea, reciclarea şi perfecţionarea cadrelor naţionale în domeniul proprietăţii
intelectuale;
d) să desfăşoare activităţi editoriale în limita funcţiilor atribuite, să încheie şi să execute contracte
de editare conform legislaţiei privind activitatea editorială;
e) să sprijine brevetarea în străinătate a invenţiilor create în Republica Moldova conform procedurii
aprobate de Guvern;
f) să acorde donaţii în scopuri ﬁlantropice sau de sponsorizare conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 9. Obligaţiile AGEPI
AGEPI are următoarele obligaţii:
a) să activeze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege şi cu alte
acte normative;
b) să asigure protecţia şi stocarea informaţiilor conﬁdenţiale şi a altor informaţii ce au devenit
cunoscute în exerciţiul atribuţiilor angajaţilor săi. Aceste informaţii pot ﬁ prezentate unor autorităţi în
condiţiile legii;
c) să acorde sprijinul necesar, în limita competenţelor atribuite prin lege, organelor împuternicite cu
identiﬁcarea şi combaterea contravenţiilor şi a infracţiunilor comise în materia drepturilor de proprietate
intelectuală;
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d) să creeze angajaţilor săi condiţii corespunzătoare de muncă, să asigure securitatea muncii şi
securitatea antiincendiară, să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului ambiant;
e) să-şi achite la timp impozitele şi alte plăţi, inclusiv către Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale, în modul şi mărimile stabilite de legislaţie.
Articolul 10. Colaborarea cu alte autorităţi, instituţii şi organizaţii
(1) În vederea realizării obiectivelor de dezvoltare a sistemului naţional de proprietate intelectuală
este instituită Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală, în calitate de organ consultativ pe
lângă Guvern, care are drept scop coordonarea activităţii şi asigurarea interacţiunii ministerelor şi a altor
autorităţi administrative centrale, precum şi a titularilor dreptului de proprietate intelectuală în activitatea
de dezvoltare şi consolidare a sistemului naţional de proprietate intelectuală şi în lupta cu contrafacerea
şi pirateria în Republica Moldova. La fel, AGEPI colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, cu
alte instituţii şi organizaţii, cu societatea civilă şi cu organizaţiile internaţionale.
(2) Modul de interacţiune şi colaborare se stabileşte în temeiul acordurilor încheiate cu autorităţile,
instituţiile şi organizaţiile menţionate la alin.(1), în temeiul tratatelor internaţionale la care Republica
Moldova este parte, precum şi al actelor normative din domeniu.
(3) În cadrul AGEPI pot ﬁ create comisii şi grupuri de lucru care sunt convocate pentru examinarea
şi soluţionarea unor probleme speciﬁce. În lucrările comisiilor şi ale grupurilor de lucru pot ﬁ implicaţi
specialişti şi experţi din diverse domenii din cadrul altor instituţii/organizaţii.
Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ADMINISTRAREA AGEPI
Articolul 11. Structura organizatorică
(1) Structura AGEPI se aprobă de Guvern.
(2) AGEPI are dreptul să modiﬁce statele de personal şi structura internă a subdiviziunilor sale în
limita structurii menţionate la alin.(1) şi a fondului de salarii aprobat.
Articolul 12. Administrarea AGEPI
(1) AGEPI este administrată de către un director general, numit şi eliberat din funcţie de Guvern,
la propunerea prim-ministrului.
(2) Directorul general are doi adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea
directorului general.
(3) În cazul absenţei temporare a directorului general, funcţiile acestuia le îndeplineşte unul dintre
directorii generali adjuncţi, desemnat prin ordinul directorului general, fără o remunerare suplimentară.
(4) Dreptul de primă semnătură pe toate actele oﬁciale ale AGEPI îl are directorul general. În lipsa
directorului general, dreptul de semnătură revine unuia dintre directorii generali adjuncţi, desemnat de
directorul general.
(5) Semnăturile pe actele oﬁciale ale AGEPI sunt aplicate în conformitate cu legislaţia, în formă
scrisă sau în formă electronică.
Articolul 13. Atribuţiile directorului general al AGEPI
Directorul general al AGEPI are următoarele atribuţii:
a) organizează şi asigură activitatea AGEPI şi este responsabil de buna ei desfăşurare;
b) acţionează fără procură în numele AGEPI, o reprezintă în raporturile cu Parlamentul,
Guvernul, ministerele, alte autorităţi administrative centrale, alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii
internaţionale, precum şi în relaţiile cu persoanele ﬁzice şi juridice atât în Republica Moldova, cât şi în
străinătate;
c) acordă împuterniciri de reprezentare directorilor generali adjuncţi şi altor angajaţi ai AGEPI;
d) exercită calitatea de reprezentant plenipotenţiar al Republicii Moldova în structurile internaţionale
din domeniul proprietăţii intelectuale, conform legislaţiei;
e) dispune de bunurile AGEPI în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative;
f) emite ordine şi dispoziţii;
g) încheie în numele AGEPI tranzacţii, acorduri, contracte, alte acte juridice atât în Republica
Moldova, cât şi în străinătate, în conformitate cu legislaţia;
h) numeşte şi eliberează din funcţii personalul AGEPI, stimulează şi aplică sancţiuni disciplinare
angajaţilor, conform legislaţiei;
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i) delimitează şi stabileşte atribuţiile şi responsabilitatea directorilor generali adjuncţi şi ale
conducătorilor de subdiviziuni, aprobă atribuţiile de serviciu ale angajaţilor şi regulamentele de funcţionare
a subdiviziunilor AGEPI;
j) aprobă statele de personal şi modiﬁcă structura internă a subdiviziunilor AGEPI;
k) supraveghează activitatea tuturor subdiviziunilor din cadrul AGEPI;
l) exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.
Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATULUI AGEPI. INCOMPATIBILITĂŢI
Articolul 14. Drepturile angajatului AGEPI
Angajatul AGEPI are următoarele drepturi:
a) să ia cunoştinţă de documentele care stabilesc drepturile şi obligaţiile sale, să primească, în
modul stabilit, informaţiile şi materialele necesare îndeplinirii obligaţiilor sale;
b) să beneﬁcieze de stabilitate în funcţia deţinută şi să ﬁe promovat într-o funcţie superioară;
c) să cumuleze atribuţiile funcţiei sale cu cele ale funcţiei temporar vacante, conform prevederilor
legislaţiei;
d) să beneﬁcieze de condiţii adecvate de muncă şi igienă, de natură să-i protejeze sănătatea şi
integritatea ﬁzică şi psihică;
e) să ﬁe informat cu privire la toate deciziile care îl vizează în mod direct;
f) să beneﬁcieze de asigurare socială, medicală şi de alte tipuri de asigurări prevăzute de legislaţie;
g) să întemeieze organizaţii sindicale şi să adere la ele;
h) alte drepturi conform legislaţiei.
Articolul 15. Obligaţiile şi răspunderea angajatului AGEPI
(1) Angajatul AGEPI are următoarele obligaţii:
a) să-şi îndeplinească în mod conştiincios atribuţiile de serviciu stabilite în contractul individual de
muncă, în ﬁşa de post, în regulamentul de funcţionare al subdiviziunii şi în contractul colectiv de muncă;
b) să aibă un comportament corect şi demn în cadrul relaţiilor de serviciu şi să se abţină de la orice
faptă care ar putea aduce prejudicii AGEPI;
c) să declare orice conﬂict de interese, al său ori al persoanelor apropiate, legat de exercitarea
atribuţiilor funcţiei deţinute şi de interesele personale, care ar putea inﬂuenţa necorespunzător îndeplinirea
obiectivă, independentă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce-i revin potrivit legii;
d) să nu utilizeze abuziv informaţia la care are acces în scopul obţinerii, directe sau indirecte, a
oricărui drept asupra obiectelor de proprietate intelectuală sau a oricăror drepturi decurgând din titlurile
de protecţie eliberate sau care urmează a ﬁ eliberate de către AGEPI;
e) să păstreze secretul de stat şi conﬁdenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau
documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiei, inclusiv informaţiile ce se conţin în cererile
depuse privind domeniul proprietăţii intelectuale, până la data publicării lor. Angajatul AGEPI semnează
un acord de conﬁdenţialitate, valabil atât pe perioada contractului său individual de muncă, cât şi pe
parcursul următorilor 3 ani după eliberarea sa din serviciu;
f) să cunoască şi să respecte regulile de securitate şi protecţie a muncii.
(2) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute la alin.(1),
angajatul AGEPI poartă răspundere conform legislaţiei.
Articolul 16. Incompatibilităţi
Angajatul AGEPI nu poate:
a) desfăşura activitatea de evaluator al obiectelor de proprietate intelectuală;
b) desfăşura activitatea de mandatar autorizat în proprietatea intelectuală;
c) desfăşura activitatea de avocat;
d) acorda servicii incompatibile cu funcţiile şi atribuţiile sale.
Capitolul V
FINANŢAREA ŞI ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A AGEPI
Articolul 17. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a AGEPI
(1) AGEPI îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor autogestiunii şi autoﬁnanţării.
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(2) Remunerarea personalului AGEPI se efectuează în conformitate cu Codul muncii, Legea
salarizării, contractul colectiv de muncă şi Regulamentul cu privire la retribuirea muncii angajatului
AGEPI, aprobat de directorul general.
(3) Activele AGEPI se formează din:
a) contribuţiile fondatorului;
b) încasări din prestarea de servicii;
c) alte surse legale (inclusiv donaţii şi sponsorizări).
(4) Nomenclatorul serviciilor pentru care se percep tarifele şi cuantumul acestora se stabilesc de
Guvern. Cuantumul tarifelor este stabilit în euro (moneda unică europeană). Solicitanţii naţionali achită
tarifele în lei moldoveneşti, conform cursului oﬁcial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu
euro la data plăţii.
(5) Asigurarea tehnico-materială a AGEPI se efectuează din mijloacele ﬁnanciare proprii ale
AGEPI.
Articolul 18. Activitatea economico-ﬁnanciară şi patrimoniul AGEPI
(1) AGEPI îşi elaborează bugetul şi programul de activitate, stabileşte direcţiile şi perspectivele
sale de dezvoltare în conformitate cu obiectivele strategice de dezvoltare ale sistemului naţional de
proprietate intelectuală.
(2) Bugetul AGEPI este aprobat de către un organ colectiv al AGEPI până la data de 1 decembrie
a ﬁecărui an şi este transmis Guvernului spre informare. În caz de necesitate, bugetul AGEPI poate ﬁ
modiﬁcat pe parcursul anului, cu condiţia informării ulterioare a Guvernului.
(3) Anual, către data de 1 mai, AGEPI prezintă Guvernului un raport privind activitatea sa
economico-ﬁnanciară, veriﬁcat printr-un audit independent, precum şi un raport privind realizarea
programului său de activitate.
(4) AGEPI foloseşte mijloacele ﬁnanciare din conturile sale curente pentru:
a) efectuarea decontărilor către diverse persoane ﬁzice sau juridice;
b) efectuarea decontărilor cu bugetul de stat şi cu organele de asigurări sociale şi de asistenţă
medicală;
c) achitarea datoriilor faţă de personal; detaşarea, instruirea şi stimularea personalului;
d) alte scopuri conforme legislaţiei.
(5) Mijloacele ﬁnanciare neutilizate pe parcursul unui an se reportează spre a ﬁ utilizate în anul
următor, conform prevederilor bugetului nou-aprobat.
(6) AGEPI îşi exercită dreptul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra patrimoniului său,
constituit din activele care îi aparţin, în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative.
Articolul 19. Evidenţa contabilă, prezentarea dărilor de seamă ﬁscale, a rapoartelor statistice şi
controlul activităţii economico-ﬁnanciare a AGEPI
(1) AGEPI ţine contabilitatea şi întocmeşte rapoartele ﬁnanciare în modul prevăzut de Legea
contabilităţii.
(2) AGEPI prezintă dări de seamă ﬁscale, rapoarte statistice şi poartă răspundere pentru
veridicitatea lor.
(3) Controlul activităţii economico-ﬁnanciare a AGEPI este efectuat de către organele abilitate,
conform legislaţiei.
Capitolul VI
ACTIVITĂŢILE DE BAZĂ ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
Secţiunea 1
Activităţile de examinare, de informare şi documentare, de promovare şi diseminare
a informaţiei, activitatea editorial-poligraﬁcă, activitatea de instruire
şi pregătire în domeniul proprietăţii intelectuale
Articolul 20. Activitatea de examinare
(1) Examinarea cererilor în domeniul proprietăţii intelectuale se face de către AGEPI în limita
cerinţelor speciale pentru ﬁecare obiect de proprietate intelectuală în parte, conform legislaţiei.
(2) Procedura de examinare este realizată, conform legislaţiei naţionale şi internaţionale în
domeniul proprietăţii intelectuale, de către examinatorii din cadrul AGEPI care dispun de competenţa
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necesară.
(3) În cadrul examinării cererilor din domeniul proprietăţii intelectuale se constată dacă acestea
şi obiectele de proprietate intelectuală la care se referă îndeplinesc cerinţele stabilite în legile speciale
în domeniul proprietăţii intelectuale şi dacă întrunesc criteriile şi elementele necesare pentru acordarea
protecţiei.
(4) Examinatorii sunt independenţi în realizarea procedurilor de examinare şi sunt responsabili de
desfăşurarea acestora în strictă conformitate cu legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale.
(5) AGEPI asigură pregătirea profesională şi perfecţionarea continuă a examinatorilor prin
organizarea unor cursuri de instruire a cadrelor în domeniul proprietăţii intelectuale, prin organizarea de
seminare, inclusiv prin intermediul unor instituţii în domeniu din străinătate.
(6) La iniţiativa AGEPI, examinarea cererilor din domeniul proprietăţii intelectuale depuse la
AGEPI se poate face în cadrul oﬁciilor de proprietate intelectuală ale altor state, în baza unor acorduri
de colaborare.
Articolul 21. Activitatea de informare şi documentare
(1) AGEPI desfăşoară activităţi de informare şi documentare şi oferă, la cerere, acces la informaţiile
publice din domeniul proprietăţii intelectuale şi la sursele de informare şi documentare de referinţă, având
drept scop stimularea activităţilor inovative, sporirea nivelului de conştientizare a avantajelor protecţiei
obiectelor de proprietate intelectuală şi facilitarea accesului liber, rapid şi individual al tuturor persoanelor
interesate la procedurile de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală.
(2) Pentru informare şi documentare în domeniul proprietăţii intelectuale, persoanele interesate
pot beneﬁcia de serviciile bibliotecii specializate, arhivei şi registrelor naţionale, de asemenea pot accesa
online bazele de date ale AGEPI.
(3) Biblioteca specializată pune la dispoziţia beneﬁciarilor orice informaţii şi documente din
domeniul proprietăţii intelectuale aﬂate în colecţia de literatură şi documente din domeniu, acordă
asistenţă de informare şi documentare din bazele de date naţionale şi internaţionale, oferă alte servicii
informaţional-bibliograﬁce în domeniu, de asemenea asigură păstrarea şi completarea colecţiei de
documente prin abonarea la ediţiile periodice de specialitate, achiziţionarea literaturii din domeniu şi
schimbul informaţional bilateral.
(4) Fondul documentelor de arhivă în domeniul proprietăţii intelectuale este constituit din fondul
documentelor de procedură ﬁnalizate şi depuse în păstrare conform legislaţiei privind Fondul arhivistic
al Republicii Moldova şi poate ﬁ consultat, la cerere, de persoanele interesate cu respectarea legislaţiei
în vigoare. Evidenţa, acumularea, păstrarea şi utilizarea documentelor rezultate din procedurile de
înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală se asigură de AGEPI în conformitate cu Nomenclatorul
arhivistic al AGEPI, regulamentele şi instrucţiunile aprobate prin ordinul directorului general al AGEPI,
coordonate cu Arhiva Naţională a Republicii Moldova.
(5) Registrele naţionale de cereri de protecţie şi titluri de protecţie acordate pentru invenţii,
mărci, desene şi modele industriale, topograﬁi de circuite integrate, soiuri de plante, precum şi alte
registre instituite conform unor legi speciale în domeniul proprietăţii intelectuale, cum ar ﬁ registrele
naţionale ale indicaţiilor geograﬁce protejate, denumirilor de origine protejate, specialităţilor tradiţionale
garantate, registrele naţionale ale contractelor de licenţă, de cesiune, de gaj şi de franchising referitoare
la obiectele de proprietate industrială, registrul cererilor de examinare a contestaţiilor, registrul mărcilor
notorii, registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe, registrul de stat al
titularilor marcajelor de control, registrele naţionale ale mandatarilor autorizaţi şi evaluatorilor în domeniul
proprietăţii intelectuale pot ﬁ consultate, la cerere şi gratuit, de orice persoană interesată. Principiile de
instituire, ţinere, reorganizare a registrelor naţionale din domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi
modul de lichidare a acestora sunt reglementate de legislaţia cu privire la registre.
(6) În scopul prelucrării, stocării şi diseminării informaţiei privind obiectele de proprietate intelectuală
depuse spre înregistrare şi/sau înregistrate, AGEPI administrează, păstrează şi dezvoltă baze de date în
domeniul proprietăţii intelectuale. Procedura de gestionare, completare şi utilizare a bazelor de date se
aprobă prin ordinul directorului general al AGEPI în conformitate cu legislaţia.
Articolul 22. Activitatea editorial-poligraﬁcă
(1) Activitatea editorial-poligraﬁcă în domeniul proprietăţii intelectuale se constituie din totalitatea
activităţilor desfăşurate de editura şi tipograﬁa instituite în cadrul AGEPI şi este conformă cu legislaţia
privind activitatea editorială.
(2) Activitatea editorial-poligraﬁcă în domeniul proprietăţii intelectuale constă în pregătirea pentru
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tipar, tipărirea şi difuzarea publicaţiilor periodice oﬁciale şi a celor de specialitate în domeniu (Buletinul
Oﬁcial de Proprietate Intelectuală, revista de proprietate intelectuală “Intellectus”), a materialelor
distribuite, necesare promovării domeniului, precum şi a titlurilor de protecţie, cărţilor, broşurilor,
culegerilor, cataloagelor, reclamelor, diplomelor, buletinelor informative şi a altor materiale poligraﬁce
pentru necesităţile interne ale AGEPI.
(3) Scopul activităţii editorial-poligraﬁce este reﬂectarea multilaterală şi competentă a aspectelor
sistemului naţional de proprietate intelectuală, elucidarea prevederilor legislaţiei naţionale şi internaţionale
în domeniul proprietăţii intelectuale, publicarea unor materiale de informare, a unor studii ştiinţiﬁce şi
metodologice referitoare la proprietatea intelectuală, punerea la dispoziţia publicului a informaţiei privind
procedurile de obţinere a protecţiei juridice pentru obiectele de proprietate intelectuală, relevarea
mecanismelor de realizare şi respectare a drepturilor obţinute de titulari, de exploatare a obiectelor
proprietăţii intelectuale, publicarea unor studii ale cercetătorilor şi inventatorilor din diverse domenii ale
ştiinţei, economiei şi tehnicii.
Articolul 23. Editarea Buletinului Oﬁcial de Proprietate Intelectuală
(1) AGEPI editează şi publică lunar Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală în conformitate cu
prezenta lege şi cu legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale.
(2) În Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală se publică informaţii privind cererile din domeniul
proprietăţii intelectuale depuse la AGEPI, titlurile de protecţie acordate şi certiﬁcatele înregistrate,
modiﬁcările în statutul juridic al obiectelor de proprietate industrială, hotărârile Comisiei de contestaţii,
deciziile instanţelor judecătoreşti privind litigiile în domeniul proprietăţii intelectuale, acte normative
naţionale şi tratate internaţionale, comunicări şi alte informaţii de ordin general ce vizează domeniul
proprietăţii intelectuale.
(3) Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală este publicat pe suport de hârtie, în format electronic
(pe CD-ROM), precum şi pe pagina web oﬁcială a AGEPI. Informaţia publicată pe suport de hârtie, în
format electronic şi pe pagina web oﬁcială are aceeaşi forţă juridică.
(4) Procedura de editare, precum şi cerinţele privind publicarea informaţiilor în Buletinul Oﬁcial de
Proprietate Intelectuală se aprobă prin ordinul directorului general al AGEPI.
Articolul 24. Activitatea de instruire şi pregătire a cadrelor
(1) Instruirea şi pregătirea cadrelor în domeniul proprietăţii intelectuale se realizează prin
desfăşurarea unor cursuri de instruire în domeniu, organizate de AGEPI.
(2) Cursurile de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale se organizează, la cerere, conform
legislaţiei în domeniul învăţământului.
(3) Studiile se ﬁnalizează cu susţinerea examenelor şi cu eliberarea certiﬁcatelor de caliﬁcare
“Consilier în proprietate intelectuală” şi “Specialist în evaluarea proprietăţii intelectuale”.
(4) Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale,
perioada de instruire, lista persoanelor înscrise la cursuri şi lista specialiştilor care asigură procesul de
instruire se aprobă prin ordinul directorului general al AGEPI.
(5) Programele cursurilor de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale sunt elaborate de AGEPI
şi coordonate cu Ministerul Educaţiei.
(6) AGEPI colaborează cu instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar în vederea instruirii
corpului profesoral şi a tineretului studios în domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin introducerea
unor cursuri speciale în planurile şi în programele de studii.
(7) AGEPI participă la programele de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale a reprezentanţilor
instituţiilor şi autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală.
Articolul 25. Activitatea de promovare şi diseminare a informaţiei
(1) AGEPI desfăşoară activităţi de promovare şi diseminare a informaţiei privind proprietatea
intelectuală în scopul sensibilizării şi sporirii nivelului de conştientizare a beneﬁciarilor sistemului
naţional de proprietate intelectuală şi a societăţii civile privind rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea
economică, socială şi culturală a ţării.
(2) Promovarea şi diseminarea informaţiilor cu privire la proprietatea intelectuală au loc prin
organizarea şi desfăşurarea expoziţiilor, seminarelor, simpozioanelor şi conferinţelor naţionale şi
internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, prin colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor de
cercetare-dezvoltare din sfera ştiinţei şi inovării, cu agenţii economici, organizaţiile necomerciale şi cu
mass-media, prin acordarea asistenţei de specialitate şi a consultaţiilor în domeniu.
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(3) AGEPI dezvoltă şi administrează pagini de Internet în scopul diseminării şi oferirii accesului
online la informaţia din domeniul proprietăţii intelectuale.
Secţiunea a 2-a
Soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale
Articolul 26. Comisia de contestaţii şi competenţa acesteia
(1) Comisia de contestaţii este organul instituit în cadrul AGEPI, având dreptul de soluţionare pe
cale extrajudiciară a litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale.
(2) Atribuţiile Comisiei de contestaţii sunt:
a) soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de înregistrare sau de respingere a
înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală, a hotărârilor emise în cadrul procedurii de examinare
a cererilor şi de acordare a titlurilor de protecţie pentru obiectele de proprietate intelectuală, precum şi
împotriva celor emise în perioada de valabilitate a titlurilor de protecţie;
b) examinarea altor litigii în conformitate cu legile speciale în domeniul proprietăţii intelectuale şi
cu alte acte legislative.
(3) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de contestaţii şi procedura de
examinare a contestaţiilor se aprobă de Guvern.
Articolul 27. Comisia de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale şi competenţa acesteia
(1) AGEPI instituie Comisia de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale (denumită în continuare
Comisie de mediere), care va coordona şi va organiza activitatea mediatorilor în vederea examinării şi
soluţionării litigiilor ce ţin de competenţa sa în conformitate cu legile speciale din domeniul proprietăţii
intelectuale, inclusiv cu prezenta lege.
(2) Participanţi la procesul de mediere sunt părţile şi mediatorul. Părţile pot recurge la mediere
benevol, în baza unui acord comun, în conformitate cu legislaţia privind medierea.
(3) Atribuţiile de bază ale Comisiei de mediere sunt:
a) asigurarea bunei desfăşurări a medierii, în cazul în care procedura de mediere are loc în cadrul
AGEPI;
b) coordonarea şi evidenţa procedurilor de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale;
c) acordarea asistenţei necesare mediatorilor şi altor persoane implicate în procesul de mediere;
d) asigurarea păstrării secretului comercial, a conﬁdenţialităţii altor informaţii oﬁciale cu
accesibilitate limitată ce i-au fost prezentate, în condiţiile stabilite de lege;
e) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia.
(4) Comisia de mediere este constituită din 5 membri, dintre care doi sunt desemnaţi de AGEPI,
doi – de Ministerul Justiţiei şi unul este selectat din mediul academic printr-un concurs organizat de
AGEPI.
(5) Activitatea Comisiei de mediere este coordonată de preşedintele acesteia, ales de către
membrii desemnaţi ai Comisiei cu o majoritate de voturi.
(6) Comisia de mediere nu are dreptul să intervină în soluţionarea litigiului ori să inﬂuenţeze în
vreun mod mediatorii.
(7) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere şi procedura de mediere
sunt aprobate de Guvern.
Articolul 28. Mediatorul din cadrul Comisiei de mediere
(1) Mediator în cadrul Comisiei de mediere (denumit în continuare mediator) poate ﬁ orice persoană
ﬁzică care are capacitatea de exerciţiu deplină, studii superioare, caliﬁcare şi experienţă în domeniul
proprietăţii intelectuale, nu are antecedente penale şi a susţinut examenul de atestare la Consiliul de
mediere de pe lângă Ministerul Justiţiei.
(2) Persoanele care îndeplinesc condiţiile speciﬁcate la alin.(1) sunt înscrise în lista de mediatori
ai Comisiei de mediere, care este publică şi are caracter de recomandare.
(3) Mediatorul are dreptul:
a) să solicite părţilor informaţii, materiale şi documente necesare pentru desfăşurarea procedurii
de mediere;
b) să implice, dacă este necesar, alte persoane decât cele deja implicate în litigiu, specialişti în
domeniu;
c) să informeze publicul referitor la desfăşurarea activităţii sale de mediere, respectând principiul
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conﬁdenţialităţii.
(4) Mediatorul are obligaţia:
a) să asigure respectarea principiilor medierii;
b) să informeze părţile cu privire la procedura de mediere, scopul şi efectele acesteia;
c) să dirijeze procedura de mediere în mod independent şi imparţial şi să se abţină de la soluţionarea
unui litigiu dacă există anumite circumstanţe care l-ar împiedica să ﬁe independent şi imparţial;
d) să acţioneze cu toată promptitudinea pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil
într-un termen rezonabil;
e) să restituie materialele şi documentele ce i-au fost transmise de părţi în cadrul procedurii de
mediere.
(5) Părţile pot alege, de comun acord, 1, 2 sau 3 mediatori din lista de mediatori ai Comisiei
de mediere. Dacă părţile nu şi-au desemnat ele însele mediatorul (mediatorii), acesta (aceştia) va ﬁ
numit (vor ﬁ numiţi) de către Comisia de mediere după consultarea cu părţile şi cu acordul mediatorului
(mediatorilor).
(6) Cuantumul onorariului mediatorului se stabileşte prin acordul părţilor şi nu depinde de rezultatul
ﬁnal al medierii.
Articolul 29. Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii intelectuale şi competenţa acestuia
(1) Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii intelectuale (denumit în continuare Arbitraj
specializat), în calitate de organ permanent pe lângă AGEPI, este învestit cu funcţia de soluţionare
a litigiilor ce apar între persoane ﬁzice şi/sau juridice în domeniul proprietăţii intelectuale, cu condiţia
existenţei între acestea a convenţiei de arbitraj.
(2) Arbitrajul specializat examinează litigiile vizând următoarele aspecte:
a) calitatea de autor;
b) raporturile dintre coautori;
c) prioritatea;
d) raporturile dintre autorul obiectului de proprietate intelectuală creat în exerciţiul atribuţiilor de
serviciu şi angajator, referitoare la modul de remunerare, dreptul de depunere a cererii şi cuantumul
remuneraţiei;
e) eliberarea titlului de protecţie;
f) drepturile exclusive;
g) gestiunea colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe vizând cuantumul remuneraţiei
şi alte condiţii de acordare a licenţelor;
h) alte aspecte din domeniul proprietăţii intelectuale.
(3) Arbitru în Arbitrajul specializat poate ﬁ orice persoană ﬁzică care are competenţa profesională
necesară în domeniul proprietăţii intelectuale pentru a soluţiona litigiile speciﬁcate la alin.(2).
(4) Părţile sunt libere să stabilească numărul de arbitri şi modul de numire a acestora, precum şi
locul desfăşurării procedurii arbitrale.
(5) Lista arbitrilor se aprobă în modul stabilit de AGEPI şi are caracter de recomandare.
(6) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Arbitrajului specializat şi procedura arbitrală
sunt aprobate de Guvern.
Secţiunea a 3-a
Reprezentarea în domeniul proprietăţii intelectuale
Articolul 30. Principiile generale privind reprezentarea în domeniul proprietăţii intelectuale
(1) Persoanele ﬁzice sau juridice care au domiciliul sau sediul principal, sau o întreprindere
industrială ori comercială efectivă şi funcţională în Republica Moldova acţionează în faţa AGEPI personal
sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit printr-o procură.
(2) Persoanele ﬁzice sau juridice care nu au nici domiciliul, nici sediul principal, nici o întreprindere
industrială ori comercială efectivă şi funcţională în Republica Moldova vor ﬁ reprezentate în faţa AGEPI,
în procedurile stabilite de legile speciale în domeniul proprietăţii intelectuale, de un mandatar autorizat în
proprietatea intelectuală (denumit în continuare mandatar autorizat), împuternicit printr-o procură.
(3) Calitatea de mandatar autorizat poate ﬁ dobândită de către orice persoană ﬁzică care este
cetăţean al Republicii Moldova, are domiciliul permanent în Republica Moldova, cunoaşte limba de
stat, are studii superioare, a susţinut examenul în faţa Comisiei de atestare şi disciplină a mandatarilor
autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul AGEPI (denumită în continuare Comisie de
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atestare şi disciplină) şi are o practică de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii intelectuale sau studii
superioare în acest domeniu, sau studii de consilier în domeniul proprietăţii intelectuale.
(4) Modul de atestare a cunoştinţelor mandatarului autorizat, de înregistrare în Registrul naţional
al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, de monitorizare şi desfăşurare a activităţii
mandatarilor autorizaţi, precum şi modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare şi disciplină
se stabilesc de Guvern.
(5) Atestarea cunoştinţelor mandatarului autorizat, înregistrarea şi operarea modiﬁcărilor în
Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, eliberarea certiﬁcatului de
mandatar autorizat sau a duplicatului acestuia, precum şi perfecţionarea mandatarilor autorizaţi se fac
contra plată, în conformitate cu legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale.
Articolul 31. Drepturile şi obligaţiile mandatarului autorizat
(1) Mandatarul autorizat are dreptul:
a) să activeze ca reprezentant în orice formă admisă de legislaţia cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi;
b) să formeze asociaţii profesionale sau să adere la asemenea asociaţii;
c) să delege împuternicirile sale unui alt reprezentant, în cazul în care clientul i-a permis o astfel
de substituire, în cazul în care substituirea a fost prevăzută în procură sau în cazul în care este silit de
circumstanţe, în scopul protejării intereselor clientului;
d) să ﬁe remunerat pentru activitatea profesională şi să-i ﬁe recuperate cheltuielile suportate în
interesul clientului;
e) să aplice orice mijloace legale pentru obţinerea rezultatelor scontate;
f) să nu acorde servicii dacă clientul nu-şi onorează obligaţiile sau înaintează cerinţe a căror
îndeplinire contravine normelor deontologice profesionale.
(2) Mandatarul autorizat are următoarele obligaţii:
a) să nu divulge informaţiile obţinute de la client decât în limitele contractului şi ale procurii;
b) să acţioneze cu bună-credinţă şi probitate profesională;
c) să întreprindă toate măsurile necesare pentru respectarea drepturilor şi intereselor legale ale
clientului;
d) să nu acorde servicii clientului care înaintează cerinţe a căror îndeplinire contravine legislaţiei
în vigoare;
e) să refuze acordarea de servicii persoanelor ale căror interese contravin intereselor persoanelor
pe care le reprezintă, precum şi în cazul în care la procesul de examinare participă persoane cu care
mandatarul autorizat este în relaţii de căsătorie, de rudenie sau de aﬁnitate de până la gradul II inclusiv;
f) să nu reprezinte în unul şi acelaşi proces clienţi cu interese contrare;
g) să îndeplinească cerinţele clientului, cu excepţia cazurilor în care abaterea de la aceste cerinţe
este doar în interesul clientului, iar mandatarul autorizat nu a avut posibilitatea să ceară acordul acestuia
ori nu a primit la timp răspunsul la demersul său, informând în acest caz clientul cât mai urgent posibil;
h) să aducă la cunoştinţa clientului, la cererea acestuia, toate informaţiile despre modul de
respectare a contractului, să prezinte rapoarte şi să-i transmită fără întârziere toate materialele primite în
legătură cu executarea contractului;
i) să informeze neîntârziat persoanele despre care ştie că ar putea avea drepturi sau obligaţii
contractuale cu privire la decesul clientului persoană ﬁzică sau cu privire la suspendarea activităţii
clientului persoană juridică ce nu are succesori.
Articolul 32. Răspunderea mandatarului autorizat
(1) Mandatarul autorizat care şi-a încălcat obligaţiile prevăzute în contract sau obligaţiile
profesionale poartă răspundere conform legislaţiei.
(2) Reclamaţiile, cererile şi sesizările persoanelor interesate referitoare la încălcările comise de
mandatarii autorizaţi se depun la Comisia de atestare şi disciplină sau în instanţa judecătorească.
(3) Comisia de atestare şi disciplină examinează dosarul privind încălcarea comisă de mandatarul
autorizat în prezenţa acestuia.
(4) La determinarea răspunderii, Comisia de atestare şi disciplină va lua în considerare gravitatea
încălcării, împrejurările în care aceasta a fost comisă, activitatea anterioară a mandatarului autorizat în
domeniul proprietăţii intelectuale şi atitudinea acestuia faţă de încălcarea comisă.
(5) Comisia de atestare şi disciplină poate aplica mandatarului autorizat care şi-a încălcat obligaţiile
următoarele sancţiuni:
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a) avertisment;
b) mustrare;
c) suspendarea activităţii pe o durată maximă de 6 luni cu adoptarea deciziei de susţinere a
examenului de atestare;
d) radierea din Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală.
(6) Decizia Comisiei de atestare şi disciplină privind aplicarea sancţiunii stabilite este aprobată de
directorul general al AGEPI. Aplicarea sancţiunii se înscrie în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi
în proprietatea intelectuală.
(7) Dacă persoana sancţionată conform prevederilor alin.(5) lit.a) sau b) nu va comite o nouă
încălcare timp de un an de la aplicarea sancţiunii respective, se va considera că ea nu a fost sancţionată,
iar sancţiunea înscrisă în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală va ﬁ
radiată.
(8) Decizia Comisiei de atestare şi disciplină privind sancţiunea aplicată mandatarului autorizat
poate ﬁ atacată conform prevederilor legislaţiei.
Articolul 33. Suspendarea şi încetarea activităţii mandatarului autorizat
(1) Activitatea mandatarului autorizat se suspendă în următoarele cazuri:
a) mandatarul autorizat a depus o cerere de suspendare a activităţii sale;
b) Comisia de atestare şi disciplină a luat decizia de aplicare a sancţiunii prevăzute la art.32 alin.
(5) lit.c);
c) mandatarul autorizat a devenit salariat al AGEPI;
d) există o hotărâre a instanţei de judecată în acest sens.
(2) Încetarea activităţii mandatarului autorizat şi radierea sa din Registrul naţional al mandatarilor
autorizaţi în proprietatea intelectuală au loc în următoarele cazuri:
a) mandatarul autorizat a depus o cerere de încetare a activităţii;
b) mandatarul autorizat şi-a pierdut cetăţenia Republicii Moldova ori şi-a mutat domiciliul în afara
teritoriului Republicii Moldova;
c) mandatarul autorizat este recunoscut incapabil sau cu capacitatea de exerciţiu limitată;
d) mandatarul autorizat este sancţionat conform art.32 alin.(5) lit.d);
e) mandatarul autorizat a decedat;
f) există o hotărâre a instanţei de judecată în acest sens.
(3) În cazul în care mandatarul autorizat nu a activat timp de 5 ani consecutiv, conform datelor
deţinute de AGEPI, şi nu a contestat în Comisia de contestaţii decizia privind radierea sa în termen de
15 zile de la data expedierii acesteia, acesta este radiat din Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi
în proprietatea intelectuală, în totalitate sau doar referitor la un obiect/câteva obiecte de proprietate
intelectuală, cu excepţia situaţiei în care el şi-a suspendat singur activitatea.
(4) Suspendarea sau încetarea activităţii mandatarului autorizat se face în baza deciziei Comisiei
de atestare şi disciplină sau a hotărârii instanţei de judecată, informaţia respectivă ﬁind publicată în
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală.
(5) Suspendarea activităţii mandatarului autorizat prevăzută la art.32 alin.(5) lit.c) poate înceta
înaintea expirării termenului pentru care a fost aplicată, cu condiţia că mandatarul autorizat a depus
o cerere în acest sens, a expirat cel puţin jumătate din termenul de suspendare şi acesta a susţinut
examenul de atestare.
(6) În cazul radierii mandatarului autorizat din Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în
proprietatea intelectuală, certiﬁcatul acestuia îşi pierde valoarea juridică.
Secţiunea a 4-a
Evaluarea în domeniul proprietăţii intelectuale
Articolul 34. Principiile generale privind evaluarea în domeniul proprietăţii intelectuale
(1) Evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală reprezintă un proces de evaluare a utilităţii
rezultatelor activităţii intelectuale, exprimate în echivalentul valoric al caracteristicilor tehnice, de consum,
economice şi de altă natură ale obiectelor în cauză, şi este reglementată de legislaţia cu privire la
activitatea de evaluare.
(2) Obiectul activităţii de evaluare este calculul valorii de piaţă, de bilanţ sau al altei valori a
obiectelor de proprietate intelectuală, în funcţie de scopul utilizării rezultatelor obţinute.
(3) Subiecţi ai activităţii de evaluare sunt, pe de o parte, evaluatorii şi întreprinderile de evaluare,
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iar pe de altă parte, beneﬁciarii serviciilor de evaluare.
(4) Calitatea de evaluator al obiectelor de proprietate intelectuală poate ﬁ dobândită de către o
persoană ﬁzică cu o bună reputaţie şi studii superioare în evaluare, studii superioare economice sau
tehnice, care are cetăţenia Republicii Moldova şi este titular al certiﬁcatului de caliﬁcare al evaluatorului,
care posedă o experienţă de muncă în domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv în calitate de evaluator
sau stagiar, de cel puţin un an şi nu are antecedente penale nestinse.
(5) Modul şi condiţiile de eliberare a certiﬁcatului de caliﬁcare al evaluatorului obiectelor de
proprietate intelectuală, precum şi procedura de atestare şi reatestare a evaluatorilor obiectelor de
proprietate intelectuală se stabilesc de Guvern.
Articolul 35. Drepturile şi obligaţiile evaluatorului obiectelor de proprietate intelectuală
(1) Evaluatorul obiectelor de proprietate intelectuală are dreptul:
a) să planiﬁce în mod independent efectuarea lucrărilor de evaluare, conform legislaţiei şi
contractului de prestare a serviciilor de evaluare;
b) să determine abordările şi metodele de evaluare, conform legislaţiei în domeniul evaluării şi
standardelor de evaluare;
c) să aibă acces la documentaţia beneﬁciarului, necesară pentru efectuarea evaluării;
d) după caz, să solicite administraţiei întreprinderii de evaluare implicarea altor evaluatori şi
specialişti în procesul de evaluare;
e) să ﬁe membru al asociaţiilor obşteşti ale evaluatorilor şi să participe la activitatea acestora.
(2) Evaluatorul obiectelor de proprietate intelectuală are dreptul să renunţe, în condiţiile legii, la
efectuarea evaluării în cazul în care beneﬁciarul:
a) a încălcat clauzele contractului de prestare a serviciilor de evaluare;
b) nu a prezentat actele necesare pentru evaluare sau a prezentat acte care conţin date incomplete
sau eronate;
c) a intervenit în acţiunile evaluatorului pentru a inﬂuenţa rezultatele evaluării.
(3) Evaluatorul obiectelor de proprietate intelectuală este obligat:
a) să efectueze evaluarea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu contractul de
prestare a serviciilor de evaluare;
b) să efectueze evaluarea în mod conştiincios;
c) să asigure conﬁdenţialitatea informaţiei furnizate de beneﬁciar.
(4) Evaluatorul obiectelor de proprietate intelectuală nu are dreptul să efectueze evaluarea
obiectelor de proprietate intelectuală în cazurile în care:
a) este titularul obiectului de proprietate intelectuală care urmează a ﬁ evaluat;
b) este beneﬁciarul serviciilor de evaluare a obiectelor de proprietate intelectuală;
c) este în relaţii de căsătorie, de rudenie ori de aﬁnitate până la gradul II inclusiv sau este asociatul
uneia din persoanele speciﬁcate la lit.a) şi b).
Articolul 36. Suspendarea şi încetarea activităţii evaluatorului obiectelor de proprietate intelectuală
(1) Activitatea evaluatorului obiectelor de proprietate intelectuală se suspendă în cazurile în care:
a) evaluatorul obiectelor de proprietate intelectuală depune o cerere de suspendare a activităţii
sale;
b) Comisia de atestare şi disciplină a adoptat decizia de retragere a certiﬁcatului de caliﬁcare din
motivul încălcării de către evaluatorul obiectelor de proprietate intelectuală a obligaţiilor sale, prevăzute
la art.35;
c) evaluatorul obiectelor de proprietate intelectuală a devenit salariat al AGEPI;
d) există o hotărâre a instanţei de judecată în acest sens.
(2) Încetarea activităţii evaluatorului obiectelor de proprietate intelectuală şi radierea sa din
Registrul naţional al evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală au loc în cazurile în care:
a) evaluatorul a depus o cerere de încetare a activităţii sale;
b) evaluatorul şi-a pierdut cetăţenia Republicii Moldova sau şi-a mutat domiciliul în afara teritoriului
Republicii Moldova;
c) evaluatorul a fost recunoscut incapabil sau cu capacitatea de exerciţiu limitată;
d) evaluatorul a fost sancţionat pentru o contravenţie sau faptă penală comisă în domeniul său de
activitate, în conformitate cu legislaţia;
e) evaluatorul a decedat;
f) există o hotărâre a instanţei de judecată în acest sens.
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Capitolul VII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Articolul 37. Organizarea executării prezentei legi
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art.82 alin.(2) lit.i), secţiunea 1 a capitolului
VII şi art.117 alin.(3) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie
2004 (Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2004, nr.125–129, art.663).
(2) Până la punerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu prevederile prezentei legi, actele
normative se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi.
(3) Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea în concordanţă a legislaţiei cu prezenta
lege;
b) va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
c) va adopta actele normativ
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X
Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale /
Intellectual property information
materials
S

ecţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, texte
ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor regionale şi
bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale de informare din domeniul
protecţiei proprietăţii intelectuale.

T

he section insert information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, texts of
the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the regional and
bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards; other information
materials in the field of intellectual property protection.
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AGEPI informează
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.794 din 29 septembrie 2014, a fost aprobat şi
prezentat Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de
validare), semnat la Mϋnchen la 16 octombrie 2013.

OMPI informează
Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice
La 21 august 2014 Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord a depus următoarea
declaraţie:
- în conformitate cu Articolul 31 al Convenţiei de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice,
semnată la 9 septembrie 1886, revizuită la Paris la 24 iulie 1971 şi amendată la 28 septembrie 1979,
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord solicită ca ratificarea Convenţiei de către Regatul Unit să
fie extinsă şi cu privire la regiunea Guernsey, deoarece Regatul Unit este responsabil de relaţiile
internaţionale ale acestei regiuni.
Declaraţia va intra în vigoare cu privire la regiunea Guernsey cu începere de la 21 noiembrie 2014.
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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.

Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08
fax: (022) 44-01-19
e-mail: ofﬁce@agepi.gov.md
http://agepi.gov.md/
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