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

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

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

AR
AT
AU
AZ
BA
BD
BE
BF
BG
BM
BN
BR
BS
BT
BX

BY
CA
CF
CG
CH
CI
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DK
DO
DZ

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

EA
EC
EE
EG
EM

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

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

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

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

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

OM
PA
PE

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

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

VG
VN
WO

YE
ZA

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

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

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

L

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

П

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

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

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

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

11

MD - BOPI 1/2015

INVENTIONS

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

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

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

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

14

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

a 2014 0091 (13) A2
Int. Cl.: A61K 31/513 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 31/675 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
2013.02.01
61/594894; 61/618411; 61/624676; 61/692392;
61/737493
2012.02.03; 2012.03.30; 2012.04.16; 2012.08.23;
2012.12.14
US; US; US; US; US
2014.08.28
PCT/US2013/024438, 2013.02.01
WO 2013/116720 A1, 2013.08.08
GILEAD SCIENCES, INC., US
RAMANATHAN Srinivasan, US
GLAZUNOV Nicolae
Terapie combinată cuprinzând hemifumarat
tenofovir alafenamidă şi cobicistat pentru
utilizare în tratamentul infecţiilor virale
Invenţia se referă la aplicarea formei
hemifumarat
de
{9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1(izopropoxicarbonil)etil]amino]fenoxifosfinil]me
toxi]propil]adenină} (hemifumarat tenofovir
alafenamidă) în combinaţie cu cobicistat în
tratamentul infecţiilor virale. Adiţional este descrisă combinaţia de hemifumarat tenofovir
alafenamidă, cobicistat, emtricitabină şi elvitegravir, precum şi combinaţia de hemifumarat tenofovir alafenamidă, cobicistat, emtricitabină şi darunavir.
Revendicări: 33
Figuri: 16

(54)

(57)

*
* *
Combination therapy comprising tenofovir
alafenamide hemifumarate and cobicistat
for use in the treatment of viral infections
The invention relates to the use of the
hemifumarate form of {9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1(isopropoxycarbonyl)ethyl]amino]phenoxypho
sphinyl]methoxy]propyl]adenine}
(tenofovir
alafenamide hemifumarate) in combination
with cobicistat in the treatment of viral infections. In addition, the combination of tenofovir
alafenamide hemifumarate, cobicistat, emtricitabine, and elvitegravir, and the combination
of tenofovir alafenamide hemifumarate,
cobicistat, emtricitabine, and darunavir, are
disclosed.
Claims: 33
Fig.: 16
*
*

16

*

(54)

(57)

Сочетанная терапия включающая гемифумарат тенофовир алафенамида и
кобицистат, для применения в лечении
вирусных инфекций
Изобретение относится к применению
формы гемифумарата {9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1(изопропоксикарбонил)этил]амино]феноксифосфинил]метокси]пропил]аденина}
(гемифумарат тенофовир алафенамид) в
сочетании с кобицистатом, в лечении вирусных инфекций. Кроме того, описано сочетание гемифумарата тенофовир алафенамида, кобицистата, эмтрицитабина и элвитегравира, а также сочетание гемифумарата тенофовир алафенамида, кобицистата, эмтрицитабина и дарунавира.
П. формулы: 33
Фиг.: 16

(21)
(51)

a 2013 0046 (13) A2
Int. Cl.: A63F 9/10 (2006.01)
A47G 1/06 (2006.01)
B65D 6/10 (2006.01)
B65D 6/16 (2006.01)
B65D 6/22 (2006.01)
B65D 57/00 (2006.01)
B65D 77/00 (2006.01)
B65D 77/02 (2006.01)
(22) 2013.07.15
(71)(72) VRABIE Sergiu, MD
(74) JENICICOVSCAIA Galina
(54) Cutie transformabilă în ramă cu suport
(variante)
(57) Invenţia se referă la ambalaje şi poate fi utilizată pentru ambalarea obiectelor pentru diferite activităţi de petrecere a timpului liber, de
exemplu pentru asamblarea unui tablou din
puzzle-uri, efectuarea unei broderii şi aplicaţii,
care necesită ulterior amplasarea articolului
finit într-o ramă.
Cutia, conform invenţiei, este executată demontabilă, transformabilă într-un suport cu
ramă pentru articol, de exemplu pentru un tablou, unde dimensiunea suportului depăşeşte
dimensiunea fundului cutiei.
Aceasta se realizează datorită faptului că,
conform primei variante, suportul pentru tablou este format de fundul cutiei, două faţete
laterale şi capac, îmbinate între ele într-un
singur plan într-o piesă unică prin elemente
de legătură, amplasate pe muchiile fundului,
capacului şi faţetelor laterale printr-o îmbinare
frontală. Rama, care constă din elemente de
îmbinare şi care formează celelalte două faţete laterale ale cutiei, se fixează pe suportul
pentru tablou.

INVENŢII
Conform variantei a doua, drept suport pentru
articol servesc două elemente identice în formă de L în secţiune, fiecare din ele formând
două suprafeţe plane, amplasate sub un
unghi de 90°, totodat ă unul din elemente se
foloseşte în calitate de fund al cutiei şi de una
din faţetele laterale, iar cel de-al doilea − în
calitate de capac şi a doua faţetă laterală. Locul îmbinării suprafeţelor fundului şi capacului
cu suprafeţele faţetelor laterale este realizat
astfel, încât permite îndoirea faţetelor laterale
la un unghi de 90° f ără a compromite integritatea. Rama se fixează pe suport la fel ca în
prima variantă.
Cutia, conform invenţiei, poate fi completată
cu, cel puţin, un element prelungitor suplimentar pentru suport şi cu, cel puţin, două elemente prelungitoare suplimentare pentru ramă.
Revendicări: 12
Figuri: 6

(54)
(57)

*
* *
Box transformable into a frame with base
The invention relates to packages and can be
used for packing objects for different leisure
activities, such as the assembly of a picture of
puzzles, performance of an embroidery and
applique, which require further placement of
the finished article in a frame.
The box, according to the invention, is made
demountable, transformable into a base with
frame for the article, for example for a picture,
where the size of the base is larger than the
size of the box bottom.
This is achieved due to the fact that, according to the first embodiment, the base for the
picture is formed by the bottom of the box,
two side faces and the cover, interconnected
with each other in the same plane in a single
piece by connectors, placed on the edges of
the bottom, cover and side faces by a front
joint. The frame, consisting of prefabricated
elements and forming the other two lateral
faces of the box, is fixed on the base for the
picture.
According to the second embodiment, as a
base for the article serve two identical elements of L-shaped section, each of which
forms two planes, placed at an angle of 90°,
wherein one of the elements is used as the
bottom of the box and as one of the side faces, and the second – as the cover and the second side face. The bottom and cover planes
junction with the planes of the side faces is
made so that allows to bend the lateral faces
at an angle of 90° without damaging the integrity. The frame is fixed on the base as in the
first embodiment.

MD - BOPI 1/2015
The box, according to the invention, can be
equipped with at least an additional lengthening element for the base and with at least two
additional lengthening elements for the frame.
Claims: 12
Fig.: 6

(54)
(57)

*
* *
Коробка, трансформируемая в рамку с
основанием (варианты)
Изобретение относится к упаковкам и может быть использовано для упаковки
предметов для проведения досуга, например для сборки картины из пазлов, выполнения вышивки и аппликации, которые
требуют в дальнейшем помещение в рамку
готового изделия.
Коробка, согласно изобретению, выполнена разборной, трансформируемой в основание с рамкой для изделия, например для
картины, где размер основания больше
размера дна коробки.
Это достигается за счет того, что, согласно
первому варианту, основание для картины
образуют дно коробки, две боковые грани и
крышка, соединенные между собой в одной плоскости в единую деталь соединительными элементами, размещенными на
ребрах дна, крышки и боковых граней торцевым соединением. Рамка, которая состоит из сборных элементов и которая образует две другие боковые грани коробки,
фиксируется на основании для картины.
Согласно второму варианту, основанием
для изделия служат два идентичных элемента Г-образного сечения, каждый из которых образует две плоскости, расположенные под углом 90°, при этом один из
элементов используется в качестве днища
коробки и одной из боковых граней, а второй − в качестве крышки и второй боковой
грани. Место стыковки плоскостей днища и
крышки с плоскостями боковых граней выполнено таким образом, что позволяет отогнуть боковые грани на угол 90° без нарушения целостности. Рамка фиксируется на
основании также как по первому варианту.
Коробка, согласно изобретению, может
комплектоваться как минимум одним дополнительным удлиняющим элементом
для основания и как минимум двумя дополнительными удлиняющими элементами
рамки.
П. формулы: 12
Фиг.: 6

17

MD - BOPI 1/2015

INVENTIONS

(21)
(51)

a 2013 0049 (13) A2
Int. Cl.: B23H 1/00 (2006.01)
B23H 9/00 (2006.01)
(22) 2013.07.25
(71)(72) TOPALA Pavel, MD; TIGHINEANU Ion, MD;
OJEGOV Alexandr, MD; HÎRBU Arefa, MD
(54) Procedeu de formare a straturilor nanometrice amorfe de oxizi şi hidroxizi
(57) Invenţia se referă la tehnologiile electrofizice
de prelucrare superficială a materialelor, în particular, la formarea straturilor superficiale la
interacţiunea plasmei descărcărilor electrice
prin impuls în mediul de aer în condiţii normale.
Procedeul de formare a straturilor nanometrice amorfe de oxizi şi hidroxizi prin descărcări electrice prin impuls constă în efectuarea
descărcărilor electrice prin impuls între
electrodul-sculă şi suprafaţa de prelucrare a
piesei, conectate la circuitul de descărcare a
generatorului de impulsuri de curent. Descărcările electrice se întreţin pe pete electrodice
„reci”. Piesa prelucrată este conectată în
circuitul de descărcare în calitate de catod.
Petele electrodice „reci” scanează suprafaţa
prelucrată. Impulsurile de curent de amorsare
şi de putere de polaritate directă se prestabilesc cu durata, respectiv, de τia=0,1…1 ns şi
τip=100 ns…50 µs. Puterea impulsului de
descărcare în interstiţiu este PS=10…30 MW.

(54)

(57)

Revendicări: 1

П. формулы: 1

*
(54)
(57)

* *
Process for the formation of nanometric
amorphous oxide and hydroxide layers
The invention relates to electrophysical material surface working technologies, in particular, to the formation of surface layers upon interaction of pulsed electric discharge plasma
in the air medium under normal conditions.
The process for the formation of nanometric
amorphous oxide and hydroxide layers by
pulsed electric discharges consists in carrying
out pulsed electric discharges between the
tool electrode and the working surface of the
piece, connected to the discharge circuit of
the current pulse generator. Electrical discharges are maintained on “cold” electrode
spots. The workpiece is connected into the
discharge circuit as a cathode. The “cold”
electrode spots scan the worked surface. Ignition current pulses and normal-polarity power
pulses are specified with the duration, respectively, of τia=0.1…1 ns and τip=100 ns…50 µs.
The discharge pulse power in the gap is
PS=10…30 MW.
Claims: 1
*
*
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Способ
формирования
нанометрических
аморфных
оксидных
и
гидроксидных слоев
Изобретение относится к электрофизическим технологиям поверхностной обработки материалов, в частности, к формированию поверхностных слоев при взаимодействии плазмы импульсного электрического
разряда в воздушной среде в нормальных
условиях.
Способ формирования нанометрических
аморфных оксидных и гидроксидных слоев
импульсными электрическими разрядами
состоит в осуществлении импульсных
электрических разрядов между электродом-инструментом и обрабатываемой поверхностью детали, подключенных к разрядной цепи генератора импульсов тока.
Электрические разряды поддерживаются
на «холодных» электродных пятнах. Обрабатываемая деталь подключена в разрядную цепь в качестве катода. «Холодные»
электродные пятна сканируют обрабатываемую поверхность. Импульсы тока зажигания и силовые импульсы прямой полярности задаются длительностью, соответственно, τia=0,1…1 нс и τip=100 нс…50 мкс.
Мощность импульса разряда в промежутке
составляет PS=10…30 МВт.

*

(21)
(51)

a 2013 0051 (13) A2
Int. Cl.: B23H 7/00 (2006.01)
B23H 7/22 (2006.01)
B23H 7/26 (2006.01)
(22) 2013.07.25
(71)(72) TOPALA Pavel, MD; OJEGOV Alexandr,
MD; BEŞLIU Vitalie, MD; HÎRBU Arefa, MD;
PÎNZARU Natalia, MD
(54) Sculă cu mai mulţi electrozi pentru prelucrarea suprafeţelor prin descărcări electrice prin impulsuri
(57) Invenţia se referă la tehnologiile electrofizice
de prelucrare superficială a materialelor, în
particular la formarea straturilor de suprafaţă
la interacţiunea plasmei descărcărilor electrice prin impulsuri în mediul de aer în condiţii
normale.
Scula cu mai mulţi electrozi pentru prelucrarea suprafeţelor prin descărcări electrice prin
impulsuri conţine n electrozi (4), fiecare format dintr-un cap (7), executat în formă de semisferă din aliaj de W-Cu cu conţinutul procentual, respectiv, de 72% şi 28%, cu rezistenţă înaltă la electroeroziune, şi o vergea.
Electrozii (4) sunt plasaţi cu vergelele în nişte
orificii străpunse coaxiale, executate uniform

INVENŢII

MD - BOPI 1/2015

în două plăci de ghidare (1 şi 2) şi în două
plăci (3) de fixare a electrozilor (4). Totodată,
plăcile (3) sunt amplasate paralel între plăcile
(1 şi 2). Plăcile (1, 2 şi 3) sunt unite între ele
prin elemente de îmbinare (8). La capetele
opuse ale plăcilor de ghidare (1 şi 2) sunt fixate câte o placă de oprire (5), în fiecare dintre
ele fiind executat câte un orificiu străpuns
pentru un bulon (6) de fixare a plăcilor (3).

но, 72% и 28%, с высокой электроэрозионной стойкостью, и стержня. Электроды (4)
установлены стержнями в сквозных соосных отверстиях, выполненных равномерно
в двух направляющих пластинах (1 и 2) и в
двух пластинах (3) для фиксации электродов (4). При этом, пластины (3) расположены между пластинами (1 и 2) параллельно. Пластины (1, 2 и 3) соединены между собой соединительными элементами
(8). К противоположным торцам направляющих пластин (1 и 2) прикреплены по
одной упорной планке (5), в каждой из которых выполнено по одному сквозному отверстию для винта (6) для фиксации пластин (3).

Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Multielectrode tool for surface treatment
by electropulse discharges
The invention relates to electrophysical material surface working technologies, in particular
to the formation of surface layers at the interaction of electropulse discharge plasma in the
air medium under normal conditions.
The multielectrode tool for surface working by
electropulse discharges comprises n electrodes (4), each consisting of a head (7),
made as a hemisphere of W-Cu alloy with the
percentage content of, respectively, 72% and
28%, with high electroerosion resistance, and
a rod. The electrodes (4) are installed with the
rods in coaxial through holes, made uniformly
in two guide plates (1 and 2) and in two plates
(3) for the fixation of electrodes (4). At the
same time, the plates (3) are placed between
the plates (1 and 2) in parallel. The plates (1,
2 and 3) are interconnected by connecting elements (8). At the opposite ends of the guide
plates (1 and 2) are fixed a thrust bar (5), in
each of which being made a through hole for
a screw (6) for the fixation of the plates (3).

П. формулы: 1
Фиг.: 3

Claims: 1
Fig.: 3

(54)

(57)

*
* *
Многоэлектродный инструмент для обработки поверхностей электроимпульсными разрядами
Изобретение относится к электрофизическим технологиям поверхностной обработки материалов, в частности к формированию поверхностных слоев при взаимодействии плазмы электроимпульсных разрядов в воздушной среде при нормальных
условиях.
Многоэлектродный инструмент для обработки поверхностей электроимпульсными
разрядами содержит n электродов (4), каждый состоящий из головки (7), выполненной в виде полусферы из сплава W-Cu с
процентным содержанием, соответствен-

(21)
(51)

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

a 2014 0082 (13) A2
Int. Cl.: C07D 233/56 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
A61K 31/4436 (2006.01)
A61K 31/4164 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
2013.01.24
61/591710
2012.01.27
US
2014.08.14
PCT/US2013/022997, 2013.01.24
WO 2013/112741 A1, 2013.08.01
GILEAD SCIENCES INC., US
NOTTE Gregory, US
MARGINE Ion
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(54)
(57)

INVENTIONS

Inhibitor al kinazei inductoare de apoptoză
Prezenta invenţie se referă la un compus cu
formula (I):

почек, диабетическая нефропатия и почечный фиброз.
П. формулы: 12
Фиг.: 2

(21)
(51)
(I)
Compusul posedă activitate de inhibare a
kinazei inductoare de apoptoză („ASK1”) şi
poate fi utilizat în tratamentul bolilor, cum ar fi
boala renală, nefropatia diabetică şi fibroza
renală.
Revendicări: 12
Figuri: 2

(54)
(57)

(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

*
* *
Apoptosis signal-regulating kinase inhibitor
The present invention relates to a compound
of formula (I):

(74)
(54)

(57)

a 2014 0072 (13) A2
Int. Cl.: C07D 401/10 (2006.01)
C07D 207/34 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
2014.07.15
1357258
2013.07.23
FR
LES LABORATOIRES SERVIER, FR; VERNALIS (R&D) LTD, GB
LE TIRAN Arnaud, FR; LE DIGUARHER
Thierry, FR; STARCK Jérôme-Benoît, FR;
HENLIN Jean-Michel, FR; GUILLOUZIC
Anne-Françoise, FR; DE NANTEUIL Guillaume, FR; GENESTE Olivier, FR; FEJES
Imre, HU; TATAI Janos, HU; NYERGES
Miklos, HU; DAVIDSON James Edward Paul,
GB; MURRAY James Brooke, NZ; CHEN IJen, GB; DURAND Didier, FR
SIMANENKOVA Tatiana
Noi compuşi ai pirolului, procedeu de
obţinere a lor şi compoziţii farmaceutice
care îi conţin
Invenţia se referă la compuşii cu formula (I):

(I)
The compound has apoptosis signalregulating kinase (“ASK 1”) inhibitory activity
and is useful in the treatment of diseases
such as kidney disease, diabetic nephropathy
and kidney fibrosis.
Claims: 12
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Ингибитор киназы индуцирующей апоптоз
Настоящее изобретение относится к соединению формулы (I):

(I)
Соединение обладает активностью ингибирования киназы индуцирующей апоптоз
("ASK1") и, может быть использовано при
лечении таких заболеваний, как болезнь

20

unde A1, A2, Ra, Rb, Rc, Rd, R3, R4, R5 şi T
sunt definiţi în descrierea invenţiei.
Invenţia se referă, de asemenea, la un procedeu de obţinere a compuşilor cu formula (I), la
compoziţii farmaceutice care conţin un compus cu formula (I) şi la utilizarea unui compus
cu formula (I) sau a unei sări de adiţie a acestuia cu un acid sau o bază acceptabilă farmaceutic.
Revendicări: 31
*
*

*

INVENŢII
(54)

(57)
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New pyrrole compounds, process for their
preparation and pharmaceutical compositions containing them
The invention relates to compounds of formula
(I):

фармацевтическим композициям, включающим соединение формулы (I) и к применению соединения формулы (I) или его
аддитивной соли с фармацевтически приемлемой кислотой или основанием.
П. формулы: 31

(21)
(51)

(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
wherein A1, A2, Ra, Rb, Rc, Rd, R3, R4, R5 and
T are as defined in the description.
The invention also relates to a process for the
preparation of compounds of formula (I),
pharmaceutical compositions comprising a
compound of formula (I) and use of a compound of formula (I) or an addition salt thereof
with a pharmaceutically acceptable acid or
base

(72)

(74)
(54)

Claims: 31
*
(54)

(57)

(57)

a 2014 0073 (13) A2
Int. Cl.: C07D 401/10 (2006.01)
A61K 31/4725 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
2014.07.15
1357259
2013.07.23
FR
LES LABORATOIRES SERVIER, FR; VERNALIS (R&D) LTD, GB
LE TIRAN Arnaud, FR; LE DIGUARHER
Thierry, FR; STARCK Jérôme-Benoît, FR;
HENLIN Jean-Michel, FR; GUILLOUZIC
Anne-Françoise, FR; DE NANTEUIL Guillaume, FR; GENESTE Olivier, FR; DAVIDSON
James Edward Paul, GB; MURRAY James
Brooke, NZ; CHEN I-Jen, GB
SIMANENKOVA Tatiana
Noi compuşi fosfaţi, procedeu de obţinere
a lor şi compoziţii farmaceutice care îi
conţin
Invenţia se referă la compuşii cu formula (I):
R3

* *
Новые пиррольные соединения, способ
их получения и содержащие их фармацевтические композиции
Изобретение относится к соединениям
формулы (I):

N

R4

O

A1
X
Y
O

A2

Ra

N

(I)

R5
T

где A1, A2, Ra, Rb, Rc, Rd, R3, R4, R5 и T определены в описании изобретения.
Изобретение также относится к способу
получения соединений формулы (I), к

Rd

Rb
Rc

unde X, Y, A1, A2, Ra, Rb, Rc, Rd, R3, R4, T şi
R5 sunt definiţi în descrierea invenţiei.
Invenţia se referă, de asemenea, la un procedeu de obţinere a compuşilor cu formula (I), la
compoziţii farmaceutice care conţin un compus cu formula (I) sau o sare de adiţie a acestuia cu un acid sau o bază acceptabilă farmaceutic, şi la utilizarea compoziţiilor farmaceutice în fabricarea medicamentelor.
Revendicări: 26
*
*

*
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(54)

(57)

INVENTIONS

New phosphate compounds, a process for
their preparation and pharmaceutical
compositions containing them
The invention relates to compounds of formula
(I):

(21)
(51)

R3
R4

N
O

A1
X
Y

A2

O

Ra

N

(I)

R5
Rd

T

Rb
Rc

wherein X, Y, A1, A2, Ra, Rb, Rc, Rd, R4, T and
R5 are as defined in the description.
The invention also relates to a process for the
preparation of compounds of formula (I),
pharmaceutical compositions comprising a
compound of formula (I) or an addition salt
thereof with a pharmaceutically acceptable
acid or base and use of pharmaceutical compositions in the manufacture of medicaments.

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

(74)
(54)
(57)

Claims: 26

(54)

(57)

*
* *
Новые фосфатные соединения, способ
их получения и содержащие их фармацевтические композиции
Изобретение относится к соединениям
формулы (I):

a 2014 0103 (13) A2
Int. Cl.: C07D 471/04 (2006.01)
C07D 473/32 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 31/52 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
2013.03.26
61/621144
2012.04.06
US
2014.09.19
PCT/IB2013/052404, 2013.03.26
WO 2013/150416 A1, 2013.10.10
PFIZER INC., US
AHN Kay, US; BOEHM Markus, US; CABRAL
Shawn, US; CAPRINO Philip A., US;
FUTATSUGI Kentaro, US; HEPWORTH
David, US; KUNG Daniel W., US; ORR Suvi,
FI; WANG Jian, US
GLAZUNOV Nicolae
Inhibitori ai diacilglicerol aciltransferazei 2
Invenţia se referă la noi compuşi farmaceutici,
inhibitori ai activităţii diacilglicerol aciltransferazei 2 (DGAT2), la compoziţii farmaceutice
care conţin aceşti compuşi şi la utilizarea lor
în tratamentul bolilor asociate cu DGAT2 la
animale.
Sunt descrişi derivaţi ai purinei, 3Himidazo[4,5-b]pirimidinei şi 1H-imidazo[4,5d]pirazinei cu formula I:

R3
N

R4

O

A1
X
Y

O

A2

de exemplu, compusul 109-B:
Ra

N

(I)

R5
T

Rd

Rb
Rc

где X, Y, A1, A2, Ra, Rb, Rc, Rd, R3, R4, T и R5
определены в описании изобретения.
Изобретение также относится к способу
получения соединений формулы (I), к
фармацевтическим композициям, включающим соединение формулы (I) или его
аддитивную соль с фармацевтически приемлемой кислотой или основанием, и к
применению фармацевтических композиций в производстве медикаментов.
П. формулы: 26

22

Revendicări: 24
Figuri: 5

(54)
(57)

*
* *
Diacylglycerol acyltransferase 2 inhibitors
The invention relates to new pharmaceutical
compounds that inhibit the activity of the
diacylglycerol acyltransferase 2 (DGAT2),
pharmaceutical compositions containing these

INVENŢII
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compounds and their uses in the treatment of
diseases linked to DGAT2 in animals.
Derivatives
of
purine,
3H-imidazo[4,5b]pyrimidine and 1H-imidazo[4,5-d]pyrazine of
Formula I:

П. формулы: 24
Фиг.: 5

(21)
(51)
for example, the compound 109-B:

are described.
Claims: 24
Fig.: 5

(54)
(57)

*
* *
Ингибиторы диацилглицерол ацилтрансферазы 2
Изобретение относится к новым фармацевтическим соединениям, ингибиторам
активности диацилглицерол ацилтрансферазы 2 (DGAT2), к фармацевтическим композициям содержащих эти соединения, и к
их применению в лечении связанных с
DGAT2 заболеваний у животных.
Описаны
производные
пурина,
3Нимидазо[4,5-b]пиримидина
и
1Нимидазо[4,5-d]пиразина формулы I:

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

(74)
(54)

(57)

a 2014 0100 (13) A2
Int. Cl.: C07D 473/34 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
A61K 31/52 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
2013.03.05
61/606870
2012.03.05
US
2014.09.18
PCT/US2013/029157, 2013.03.05
WO 2013/134288 A1, 2013.09.12
GILEAD CALISTOGA LLC, US
CARRA Ernest, US; GERBER Michael, US;
SHI Bing, US; SUJINO Keiko, US; TRAN
Duong, US; WANG Fang, US; EVARTS Jerry
B., US
MARGINE Ion
Forme polimorfe ale (S)-2-(1-(9H-purin-6ilamino)propil)-5-fluoro-3-fenilchinazolin4(3H)-onei
Invenţia se referă la polimorfi ai (S)-2-(1-(9Hpurin-6-ilamino)-propil)-5-fluoro-3-fenilchinazolin-4(3H)-onei:

F

O
N
N
HN

N
N

N
NH
compoziţii ale acestora, procedee pentru
prepararea lor şi metode pentru utilizarea lor.

например, соединение 109-B:

Revendicări: 48
Figuri: 14
*
*

*
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(54)

(57)

INVENTIONS

Polymorphic forms of (S)-2-(1-(9H-purin-6ylamino)propyl)-5-fluoro-3-phenylquinazolin-4(3H)-one
The invention relates to polymorphs of (S)-2(1-(9H-purin-6-ylamino)propyl)-5-fluoro-3phenylquinazolin-4(3H)-one:

F

O
N

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

N
HN

N
N

N
NH
compositions thereof, methods for their preparation, and methods for their use.
(74)
(54)

Claims: 48
Fig.: 14

(57)

2013.02.20
61/607485; 61/759307
2012.03.06; 2013.01.31
US; US
2014.08.20
PCT/IB2013/051391, 2013.02.20
WO 2013/132376 A1, 2013.09.12
PFIZER INC., US
BAILEY Simon, US; BURKE Benjamin Joseph, US; COLLINS Michael Raymond, US;
CUI Jingrong Jean, US; DEAL Judith Gail,
US; HOFFMAN Robert Louis, US; HUANG
Qinhua, US; JOHNSON Ted William, US;
KANIA Robert Steven, US; KATH John
Charles, US; LE Phuong Thi Quy, US;
MCTIGUE Michele Ann, US; PALMER Cynthia
Louise, US; RICHARDSON Paul Francis, US;
SACH Neal William, US
GLAZUNOV Nicolae
Derivaţi macrociclici pentru tratamentul
bolilor proliferative
Invenţia se referă la compuşi cu formula (Φ)

*
(54)

(57)

* *
Полиморфные формы (S)-2(1-(9Н-пурин6-иламино)пропил)-5-фтор-3-фенилхинозолин-4(3Н)-она
Изобретение относится к полиморфам (S)2-(1-(9H-пурин-6-иламино)пропил)-5фторо-3-фенилхиназолин-4(3H)-она:

F

O
N
N
HN

N
cu semnificaţiile definite în continuare în
documentul dat şi la sărurile farmaceutice
acceptabile ale acestora, la compoziţii farmaceutice ce conţin compuşii (Φ) şi sărurile lor şi
la utilizarea acestora. Compuşii şi sărurile (Φ)
inhibă kinaza limfomului anaplastic (ALK)
şi/sau EML4-ALK şi sunt utili pentru tratamentul sau ameliorarea tulburarilor proliferative celulare anormale, cum ar fi cancerul.

N
N
NH
их композициям, способам их получения, а
также к методам их использования.
П. формулы: 48
Фиг.: 14

(21)
(51)
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a 2014 0086 (13) A2
Int. Cl.: C07D 491/08 (2006.01)
C07D 491/18 (2006.01)
C07D 498/08 (2006.01)
C07D 498/18 (2006.01)
C07D 498/22 (2006.01)
C07D 513/18 (2006.01)
A61K 31/4353 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)

Revendicări: 23

(54)
(57)

*
* *
Macrocyclic derivatives for the treatment
of proliferative diseases
The invention relates to compounds of formula
(Φ)

INVENŢII
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мальных клеточных пролиферативных нарушений, таких как рак.
П. формулы: 23

(21)
(51)

(22)
(71)

(72)
as further defined herein and to the pharmaceutically acceptable salts thereof, to pharmaceutical compositions comprising such
compounds (Φ) and their salts, and to the uses thereof. The compounds and salts (Φ) inhibit anaplastic lymphoma kinase (ALK)
and/or EML4-ALK and are useful for treating
or ameliorating abnormal cell proliferative disorders, such as cancer.

(54)
(57)

Claims: 23

(54)
(57)

*
* *
Макроциклические производные для
лечения пролиферативных заболеваний
Изобретение относится к соединениям
формулы (Ф)

a 2013 0042 (13) A2
Int. Cl.: C08J 11/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
2013.07.05
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; SRL "UISPAC",
MD
MACAEV Fliur, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD;
DUCA Gheorghe, MD; BUJOR Serghei, MD
Procedeu de reciclare a deşeurilor de mase plastice organice
Invenţia se referă la un procedeu de prelucrare secundară a deşeurilor de mase plastice
nesortate, ce conţin şi componenţi de altă
natură, care poate fi aplicat pentru obţinerea
unor materiale polimerice noi.
În funcţie de proprietăţile lor, deşeurile de
mase plastice prelucrate se mărunţesc preliminar sau se transportă direct la etapa de mărunţire principală. Pentru mărunţirea prelimnară sunt utilizate shreddere capabile să
reducă dimensiunile materialului încărcat
până la 50 mm. Masele plastice astfel tăiate,
în dependenţă de natura lor (refractaritate),
sunt mărunţite în concasoare sau mori până
la fracţia de la 0,5 până la 10 mm. Mărunţirea
preliminară permite optimizarea procesului,
deoarece, ulterior, materialul se prelucrează
mai uşor în mori. Materialul mărunţit se
supune apoi extrudării la temperatura de
120…180°С până la obţinerea unei mase
omogene.
Revendicări: 1

(54)
(57)

(Ф)
со значениями как далее определены в настоящем документе, и к их фармацевтически приемлемым солям, к фармацевтическим композициям, содержащим (Φ) и их
соли, и к их применению. Соединения и
соли (Φ) ингибируют киназу анапластической лимфомы (ALK) и/или EML4-ALK и
полезны для лечения или облегчения ано-

*
* *
recycling

Process for
organic plastic
waste
The invention relates to a process for recycling unsorted plastic waste, also containing
components of different nature, which can be
used for producing new polymeric materials.
Depending on its properties, the processed
plastic waste is subjected to preliminary
comminution or directly sent to the main
comminution step. For preliminary comminution are used shredders capable to reduce the
size of the loaded material up to 50 mm. The
plastic mass comminuted in that way, depending on its nature (refractoriness), is subjected to comminution in crushers or mills to
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the fraction from 0.5 to 10 mm. Preliminary
comminution allows to optimize the process
as, later on, the material is easier processed
in the mills. The comminuted material is further subjected to extrusion at a temperature of
120…180°C up to the obtaining of a homogeneous mass.

INVENTIONS
(54)

(57)

Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ переработки органических пластмассовых отходов
Изобретение относится к способу вторичной переработки несортированных пластмассовых отходов, содержащих также компоненты иной природы, который может
применяться для получения новых полимерных материалов.
В зависимости от их свойств, обработанные пластмассовые отходы подвергаются
предварительному измельчению или напрямую отправляются на этап основного
измельчения. Для предварительного измельчения используются шредеры, способные уменьшить размеры загруженного
сырья до 50 мм. Нарезанная таким образом пластмасса в зависимости от своей
природы (тугоплавкости), подвергается измельчению в дробилках или мельницах до
образования фракции от 0,5 до 10 мм.
Предварительное измельчение позволяет
оптимизировать процесс, так как в дальнейшем материал легче подвергается переработке в мельницах. Измельченный
материал подвергается далее экструзии
при температуре 120…180°C до получения
однородной массы.
П. формулы: 1

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
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a 2014 0077 (13) A2
Int. Cl.: G06Q 30/04 (2012.01)
G06Q 40/02 (2012.01)
2012.12.28
2011154492
2011.12.30
RU
2014.07.21
PCT/RU2012/001137, 2012.12.28
WO 2013/100824 A2, 2013.07.04
MY PARTNERS AND GLOBAL STARS INVESTMENTS (MP&GSI) LTD, GB
KLIGMAN Ilya, RU
ANDRIEŞ Ludmila

Sistem de decontări prin cecuri electronice
şi metode de emitere, transfer, achitare şi
verificare a cecurilor electronice
Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor
informaţionale, în special, la sistemele electronice şi metodele de circulaţie a mijloacelor
băneşti şi poate fi utilizată pentru soluţionarea
problemelor ce ţin de decontările reciproce între participanţii sistemului electronic de plăţi în
regim de timp real. Totodată ca analog al mijloacelor băneşti, în prezenta invenţie se folosesc cecurile electronice bancare la purtător,
care corespund regulilor şi cerinţelor bancare
ale legislaţiei în vigoare. Blocurile aplicaţiei
client sunt realizate grupate în module pe categorii, care corespund statutului utilizatorului,
determinat de blocul de autorizare a aplicaţiilor client şi server, cu asigurarea posibilităţii
presetării setului de parametri de circulaţie a
cecurilor de fiecare categorie. Emiterea cecurilor este însoţită de crearea documentelor cu
semnificaţie juridică şi reflectarea operaţiunilor în Registrul de circulaţie a cecurilor.
Revendicări: 38
Figuri: 12

(54)

(57)

*
* *
Electronic cheque-based payment system
and methods for issuing, transferring, paying and verifying electronic cheques
The invention relates to the field of information technology, in particular electronic
systems and methods for the circulation of
funds, and can be used to solve the problem
of real-time settlements between users of an
electronic payment system. In the present invention, monetary funds are represented by
electronic bank cheques payable to bearer,
which are in compliance with banking regulations and applicable legislation. Client application units are grouped into modules according
to categories that correspond to the status of
a user determined by a client and server application authorization unit, wherein a set of
parameters for the circulation of cheques can
be preselected for each category. When a
cheque is issued, legally valid documents are
generated and the transactions are reflected
in the Register of Movement of Cheques.
Claims: 38
Fig.: 12
*
*

*

INVENŢII
(54)

(57)

Система расчетов электронными чеками и методы выпуска, перевода, оплаты и верификации электронных чеков
Изобретение относится к области информационных технологий, в частности, к
электронным системам и методам обращения денежных средств и может быть использовано для решения задач взаиморасчетов между участниками электронной
платежной системы в режиме реального
времени. При этом аналогом денежных
средств, в представленном изобретении
являются электронные банковские чеки на
предъявителя, отвечающие банковским
правилам и требованиям действующего
законодательства. Блоки клиентского приложения выполнены сгруппированными в
модули по категориям, соответствующим
статусу пользователя, определенного блоком авторизации клиентского и серверных
приложений, с обеспечением возможности
предустановки набора параметров обращения чеков для каждой категории. Выпуск
чеков сопровождается созданием юридически значимых документов и отражением
операций в Реестре движения чеков.
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Sistemul de monitorizare video conţine o multitudine de camere video, o multitudine de
dispozitive de monitorizare video, o multitudine de dispozitive de memorie locale, un subsistem de transmitere a datelor, cel puţin un
dispozitiv de colectare şi transmisiune a datelor video, cel puţin un dispozitiv de memorie
colector şi cel puţin un dispozitiv de interfaţă.
Datele video din camerele video sunt stocate
în dispozitivele de memorie locale şi transmise prin subsistemul de transmitere a datelor
pentru stocare în dispozitivul de memorie colector şi transmisiune utilizatorilor.
Revendicări: 12
Figuri: 1

(54)

(57)

П. формулы: 38
Фиг.: 12

(21)
(51)

(22)
(85)
(86)
(87)
(71)

(72)

(74)
(54)

(57)

a 2014 0085 (13) A2
Int. Cl.: H04N 21/60 (2011.01)
H04N 7/173 (2011.01)
H04N 7/26 (2006.01)
2012.11.29
2014.08.20
PCT/RU2012/000987, 2012.11.29
WO 2014/084750 A1, 2014.06.05
OPEN JOINT STOCK COMPANY LONGDISTANCE AND INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS "ROSTELECOM"(OJSC
"ROSTELECOM"), RU
LEVAKOV Andrey, RU; SAVCHUK Aurika, RU;
KIRUSHEV Konstantin, RU; DEMINA Arina,
RU; PELYMSKIY Evgeny, RU; MAKSIMENKO
Tatyana, RU
ANDRIEŞ Ludmila
Sistem de transmisie video a unei multitudini de evenimente teritorial dispersate cu
evoluţie simultană
Invenţia se referă la sisteme de recepţionare
şi transmitere a imaginilor video, în particular,
la sisteme de monitorizare şi de transmisiune
video, care realizează recepţionarea datelor
video într-o multitudine de locuri de monitorizare şi transmiterea lor la o multitudine de
observatori.

*
* *
System for video broadcasting a plurality
of simultaneously occuring geographically
dispersed events
The invention relates to video images receiving and broadcasting systems, particularly
video monitoring and broadcasting systems,
carrying out video data receiving in a plurality
of monitoring sites and their broadcasting to a
plurality of observers.
The video monitoring system comprises a plurality of video cameras, a plurality of video
monitoring devices, a plurality of local storage
devices, a data transmission subsystem, at
least one device for collecting and broadcasting video data, at least one archive storage
device and at least one interface device. Video data from the video cameras are stored in
the local storage devices and are transmitted
by the data transmission subsystem for storage in the archive storage device and for
broadcast to users.
Claims: 12
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Система видеотрансляции множества
одновременно происходящих территориально распределенных событий
Изобретение относится к системам получения и передачи видеоизображений, в частности, к системам видеонаблюдения и
трансляции, которые осуществляют получение видеоданных во множестве мест наблюдения и их передачу множеству наблюдателей.
Система видеонаблюдения содержит множество видеокамер, множество устройств
видеонаблюдения, множество локальных
запоминающих устройств, подсистему передачи данных, по меньшей мере, одно
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устройство сбора и трансляции видеоданных, по меньшей мере, одно коллекторное
запоминающее устройство и, по меньшей
мере, одно интерфейсное устройство. Видеоданные из видеокамер сохраняют в локальных запоминающих устройствах и передают через подсистему передачи данных для сохранения в коллекторном запоминающем устройстве и трансляции пользователям.

INVENTIONS
sursa de alimentare a bateriei de condensatoare C generează impulsuri de încărcare cu
tensiunea Uî=20…25 kV şi durata de 1 µs.
Revendicări: 2
Figuri: 3

(54)
(57)

П. формулы: 12
Фиг.: 1

(21)
(51)

a 2013 0050 (13) A2
Int. Cl.: H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/48 (2006.01)
(22) 2013.07.25
(71)(72) HÎRBU Arefa, MD; TOPALA Pavel, MD;
CANŢER Valeriu, MD; OJEGOV Alexandr,
MD
(54) Procedeu şi dispozitiv de obţinere a
plasmei prin descărcări electrice prin
impulsuri
(57) Invenţia se referă la domeniul fizicii generale,
în particular la procedee de obţinere a plasmei prin descărcări electrice prin impulsuri şi
poate fi utilizată în diverse dispozitive şi metode de prelucrare a materialelor metalice, de
obţinere a peliculelor pe suprafeţe şi de excitare a moleculelor în vederea obţinerii radiaţiilor secundare cu lungimi de undă, care cuprind întregul spectru de radiaţie.
Procedeul de obţinere a plasmei constă în
efectuarea unor descărcări electrice prin impulsuri monopolare între anod şi catod. Anodul este conectat la plusul bateriei de condensatoare, iar catodul este conectat direct la
pământ. Bateria de condensatoare cu capacitatea C=0,083 µF este încărcată de la un generator de impulsuri de curent de tip RC până
la tensiunea de 20…25 kV. Încărcarea bateriei de condensatoare este asigurată de prezenţa rezistenţei de balast R=10 MΩ. Descărcările prin impulsuri ale bateriei de condensatoare au durata τ=0,2…0,25 µs. Valoarea de
amplitudine a curentului total al descărcării
constituie nu mai puţin de 150 kA şi în interstiţiul între electrozi se realizează o putere
P=20…30 MW.
Dispozitivul de obţinere a plasmei prin descărcări electrice prin impulsuri monopolare, în
vederea evitării scurgerii de sarcină la pământ, are o rezistenţă de balast R=10 MΩ
conectată. Între catod şi pământ este conectată o cheie electronică D, care asigură o polaritate a descărcării electrice prin impuls, iar
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*
* *
Process and device for producing plasma
by electropulse discharges
The invention relates to the field of general
physics, in particular to processes for producing plasma by electropulse discharges and
can be used in various devices and methods
for metallic material working, for producing
films on surfaces, for molecule exciting to
produce secondary radiations with wavelengths comprising the whole spectrum of radiation.
The process for producing plasma consists in
carrying out unipolar electropulse discharges
between the anode and the cathode. The anode is connected to the positive terminal of
the capacitor bank and the cathode is connected directly to the ground. The capacitor
bank with the capacitance C=0.083 µF is
charged from a RC type current pulse generator to the voltage of 20…25 kV. Charging of
the capacitor bank is provided by the presence of the ballast resistance R=10 MΩ. The
pulse discharges of the capacitor bank have
the duration τ=0.2…0.25 µs. The peak value
of the total discharge current is not less than
150 kA and in the electrode gap is realized a
power P=20…30 MW.
The device for producing plasma by unipolar
electropulse discharges, in order to prevent
leakage of charge to the ground, has a connected ballast resistance R=10 MΩ. Between
the cathode and the ground is connected an
electronic switch D, providing a polarity of the
electropulse discharge, and the power supply
of the capacitor bank C generates charging
pulses with the voltage Uî=20…25 kV and the
duration of 1 µs.
Claims: 2
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Способ и устройство получения плазмы
электроимпульсными разрядами
Изобретение относится к области общей
физики, в частности к способам получения
плазмы электроимпульсными разрядами и
может применяться в различных устройствах и методах обработки металлических
материалов, получения пленок на поверх-

INVENŢII
ностях, возбуждения молекул с целью получения вторичных излучений с длинами
волн, содержащих весь спектр излучения.
Способ получения плазмы состоит в осуществлении однополярных электроимпульсных разрядов между анодом и катодом. Анод подключен к плюсу конденсаторной батареи, а катод подключен напрямую к земле. Конденсаторная батарея емкостью C=0,083 мкФ заряжается от токового импульсного генератора типа RC до напряжения в 20…25 кВ. Зарядка конденсаторной батареи обеспечена наличием
балластного сопротивления R=10 МΩ. Импульсные разряды конденсаторной батареи имеют длительность τ=0,2…0,25 мкс.
Амплитудное значение общего тока разряда составляет не менее 150 кА и в межэлектродном промежутке реализуется мощность P=20…30 МВт.
Устройство получения плазмы однополярными электроимпульсными разрядами, с
целью предотвращения утечки заряда на
землю, имеет подключенное балластное
сопротивление R=10 МΩ. Между катодом и
землей включен электронный ключ D,
обеспечивающий одну полярность электроимпульсного разряда, а источник питания конденсаторной батареи C генерирует
заряжающие
импульсы
напряжением
Uî=20…25 кВ и длительностью 1 мкс.

MD - BOPI 1/2015
(54)

(57)

П. формулы: 2
Фиг.: 3

Electrod multicanal pentru obţinerea
plasmei prin descărcări electrice prin
impulsuri cu autoionizare
Invenţia se referă la tehnica de obţinere a
plasmei şi poate fi utilizată la excitarea mediilor în stare gazoasă, lichidă şi solidă, precum
şi la confecţionarea generatoarelor cuantice,
care funcţionează în medii chimic neagresive.
Electrodul multicanal pentru obţinerea plasmei cu descărcări electrice prin impulsuri constă din canale elementare (1), dielectric (2)
din sticlă de cuarţ dintre canalele elementare
(1), o bornă de legătură (4), în care sunt lipite
capetele de conexiune prin lipire cu ultrasunete prin contact, şi capătul activ (3) al electrodului multicanal de formă plană. Electrodul
conţine un sistem de canale (1) identice conectate paralel, executate din cupru tehnic,
care asigură rezistenţa activă necesară şi
egală a canalelor (1). Lungimea canalelor (1)
de descărcare este determinată de diametrul
acestora şi este de 1…1,5 m pentru diametrul
canalului de 0,3…0,5 mm. Canalele (1) sunt
izolate cu un strat dielectric (2) cu grosimea
de 50…100 µm din sticlă de cuarţ. Capătul de
lucru (3) al electrodului este executat în formă
de plan, format din terminaţiile rotunjite ale
canalelor (1). Capetele opuse ale canalelor
(1) sunt unite electric între ele prin lipire cu ultrasunete prin contact, cu excluderea prezenţei materialului izolator. Electrodul funcţionează la un interstiţiu între electrozi de 5...7 mm
şi la o diferenţă de potenţial aplicată la acesta
de 25 kV.
Electrodul asigură o durată nelimitată de exploatare a acestuia datorită distribuirii uniforme a câmpului electric şi a temperaturii pe
suprafaţa lui activă.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)

(57)

(21)
(51)

a 2013 0052 (13) A2
Int. Cl.: H05H 1/00 (2006.01)
H05H 1/34 (2006.01)
(22) 2013.07.25
(71)(72) HÎRBU Arefa, MD; TOPALA Pavel, MD;
CANŢER Valeriu, MD; OJEGOV Alexandr, MD

*
* *
Multichannel electrode for producing
plasma by electropulse discharges with
autoionization
The invention relates to the plasma production technique and can be used for excitation
of media in gaseous, liquid and solid state, as
well as in manufacturing quantum oscillators
operating in chemically aggressive media.
The multichannel electrode for producing
plasma by electropulse discharges consists of
elementary channels (1), a dielectric (2) made
of quartz glass between the elementary channels (1), a connecting terminal (4), in which
are soldered the connecting ends by contact
ultrasonic soldering, and the active end (3) of
the multichannel electrode of flat shape. The
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electrode comprises a system of identical
parallel connected channels (1), made of
commercial copper, which provides the necessary and equally active resistance of the
channels (1). The length of the discharge
channels (1) is determined by their diameter
and has a value of 1…1.5 m for channel diameter of 0.3…0.5 mm. The channels (1) are
isolated by a dielectric (2) layer of a thickness
of 50…100 µm of quartz glass. The working
end (3) of the electrode is made in the form of
a plane, formed by the rounded ends of the
channels (1). The opposite ends of the channels (1) are electrically interconnected by contact ultrasonic soldering, excluding the presence of the insulating material. The electrode
operates at an electrode gap of 5…7 mm and
at a potential difference applied thereto of 25
kV.
The electrode provides an unlimited period of
its operation due to the uniform distribution of
the electric field and temperature on its active
surface.
Claims: 1
Fig.: 1
*
(54)

(57)
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Многоканальный электрод для получения плазмы электроимпульсными разрядами с автоионизацией
Изобретение относится к технике получения плазмы и может быть использовано
для возбуждения сред в газообразном,
жидком и твердом состоянии, а также при
конструировании квантовых генераторов,
работающих в химически неагрессивных
средах.
Многоканальный электрод для получения
плазмы электроимпульсными разрядами
состоит из элементарных каналов (1), диэлектрика (2) из кварцевого стекла между
элементарными каналами (1), соединительной клеммы (4), в которой запаяны соединительные концы контактной ультразвуковой пайкой, и активный конец (3) многоканального электрода плоской формы.

Электрод содержит систему идентичных
подключенных параллельно каналов (1),
изготовленных из технической меди, которая обеспечивает необходимое и одинаковое активное сопротивление каналов (1).
Длина разрядных каналов (1) определяется их диаметром и имеет величину 1…1,5
м для диаметра канала 0,3…0,5 мм. Каналы (1) изолированы слоем диэлектрика (2)
толщиной 50…100 мкм из кварцевого стекла. Рабочий конец (3) электрода выполнен
в форме плоскости, образованной скругленными окончаниями каналов (1). Противоположные концы каналов (1) электрически соединены между собой контактной
ультразвуковой пайкой, исключая присутствие изолирующего материала. Электрод
работает при межэлектродном промежутке
в 5...7 мм и приложенной к нему разности
потенциалов в 25 кВ.
Электрод обеспечивает неограниченный
срок его эксплуатации за счет равномерного распределения электрического поля и
температуры на его активной поверхности.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

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

A

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

Л

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

4316 (13) B1
Int. Cl.: A61K 31/205 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
(21) a 2013 0063
(22) 2013.09.12
(71)(72)(73) ANGHELICI Gheorghe, MD; CRUDU
Oleg, MD; MAMMADOVA Ulviyya, AZ;
PAVLIUC Galina, MD
(54) Utilizarea propionatului de 3-(2, 2, 2-trimetilhidrazinin) dihidrat pentru tratamentul
gastropatiilor portale la pacienţii cu ciroză
hepatică
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
hepatologie.
Conform invenţiei, se revendică utilizarea
propionatului de 3-(2, 2, 2-trimetilhidrazinin)
dihidrat pentru tratamentul gastropatiilor
portale la pacienţii cu ciroză hepatică, intravenos, câte 500 mg, de 1…2 ori pe zi, timp
de 7…10 zile, apoi per os, câte 500 mg, de
1…2 ori pe zi, timp de 4…6 săptămâni.

(11)
(51)

4317 (13) B1
Int. Cl.: A61K 31/205 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
(21) a 2013 0064
(22) 2013.09.12
(71)(72)(73) ANGHELICI Gheorghe, MD; CRUDU
Oleg, MD; MAMMADOVA Ulviyya, AZ;
PAVLIUC Galina, MD
(54) Utilizarea propionatului de 3-(2, 2, 2trimetilhidrazinin) dihidrat pentru tratamentul pacienţilor cu ciroză hepatică avansată asociată cu insuficienţă cardiacă
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
hepatologie.
Conform invenţiei, se revendică utilizarea
propionatului de 3-(2, 2, 2-trimetilhidrazinin)
dihidrat pentru tratamentul cirozei hepatice
avansate, asociată cu insuficienţă cardiacă,
intravenos, câte 500 mg, de 1…2 ori pe zi,
timp de 7…10 zile, apoi per os, câte 500 mg,
de 1…2 ori pe zi, timp de 4…6 săptămâni.
Revendicări: 2

Revendicări: 2
*
(54)

(57)

* *
Use of 3-(2,2,2-trimethylhydrazinium)propionate dihydrate for treating portal
gastropathies in patients with liver cirrhosis
The invention relates to medicine, particularly
to hepatology.
According to the invention, the use of 3(2,2,2-trimethylhydrazinium)propionate dihydrate is claimed for treating portal gastropathies in patients with liver cirrhosis, intravenously, 500 mg, 1…2 times a day, for
7…10 days, then per os, 500 mg, 1…2 times
a day, for 4…6 weeks.

(54)

(57)

*
* *
Use of 3-(2,2,2-trimethylhydrazinium)propionate dihydrate for treating patients
with advanced liver cirrhosis associated
with heart failure
The invention relates to medicine, particularly
to hepatology.
According to the invention, the use of 3(2,2,2-trimethylhydrazinium)propionate dihydrate is claimed for treating advanced liver
cirrhosis associated with heart failure, intravenously, 500 mg, 1…2 times a day, for
7…10 days, then per os, 500 mg, 1…2 times
a day, for 4…6 weeks.
Claims: 2

Claims: 2
*
(54)

(57)

* *
Использование 3-(2, 2, 2-триметилгидразиний) пропионата дигидрат для
лечения портальных гастропатий у пациентов с циррозом печени
Изобретение относится к медицине, в частности к гепатологии.
Согласно изобретению, заявляется использование 3-(2, 2, 2-триметилгидразиний) пропионата дигидрат для лечения
портальных гастропатий у пациентов с
циррозом печени, внутривенно, по 500 мг,
1…2 раза в день, в течение 7…10 дней,
затем per os, по 500 мг, 1…2 раза в день,
в течение 4…6 недель.
П. формулы: 2
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(54)

(57)

*
* *
Использование 3-(2, 2, 2-триметилгидразиний) пропионата дигидрат для
лечения пациентов с прогрессирующим циррозом печени, ассоциированного с сердечной недостаточностью
Изобретение относится к медицине, в частности к гепатологии.
Согласно изобретению, заявляется использование 3-(2, 2, 2-триметилгидразиний) пропионата дигидрат для лечения
прогрессирующего цирроза печени, ассоциированного с сердечной недостаточностью, внутривенно, по 500 мг, 1…2 раза в
день, в течение 7…10 дней, затем per os,
по 500 мг, 1…2 раза в день, в течение
4…6 недель.
П. формулы: 2

INVENŢII
4318 (13) B1
Int. Cl.: C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/42 (2006.01)
C02F 101/10 (2006.01)
C02F 101/16 (2006.01)
B01J 20/26 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
(21) a 2013 0039
(22) 2013.06.18
(71)(73)
UNIVERSITATEA
DE
STAT
DIN
MOLDOVA, MD
(72) GUŢANU Vasile, MD; BULICANU Vladimir,
MD
(54) Procedeu de purificare a apei de nitraţi şi
nitriţi
(57) Invenţia se referă la chimie, şi anume la un
procedeu de purificare a apei de nitraţi şi
nitriţi.
Procedeul, conform invenţiei, include filtrarea
apei printr-o coloană care conţine un strat de
cadmiu metalic granulat, un strat de anionit
puternic bazic conţinând grupe funcţionale
+
R4N , modificat cu compuşi de Cr(III) prin
tratarea a 5 g de anionit cu 500 mL soluţie de
sulfat de crom (III) sau alaun de crom ce
conţine 2 g Cr/L, cu pH-ul de 4,1 la
temperatura de 60°C timp de 8 ore, precum
şi un strat de cationit carboxilic în forma K
sau Na , totodată apa se filtrează la un debit
de 1,0…1,8 ml/min, iar componentele din
coloană sunt luate în raport de 2,0:2,5:2,0.
Rezultatul constă în simplificarea şi eficientizarea procedeului de purificare a apei.
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(11)
(51)

The result consists in simplifying and increasing the efficiency of the water purification process.
Claims: 1
Fig.: 5

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 5

Revendicări: 1
Figuri: 5

(54)
(57)

*
* *
Process for water purification from nitrates and nitrites
The invention relates to chemistry, in particular to a process for water purification from nitrates and nitrites.
The process, according to the invention,
comprises water filtration through a column
containing a layer of granular metallic cadmium, a layer of strongly basic anionite, con+
taining functional groups R4N , modified with
compounds of Cr(III) by treating 5 g of
anionite with 500 mL of chromium sulfate (III)
or chrome alums, containing 2 g Cr/L, with
the pH 4.1 at the temperature of 60°C for 8
hours, and a layer of carboxylic cationite in K
or Na form, at the same time the water is filtered at a flow rate of 1.0…1.8 ml/min, and
the components in the column are taken in
the ratio of 2.0:2.5:2.0.

*
* *
Способ очистки воды от нитратов и
нитритов
Изобретение относится к химии, а именно
к способу очистки воды от нитратов и нитритов.
Способ, согласно изобретению, включает
фильтрацию воды через колонну, которая
содержит слой гранулированного металлического кадмия, слой сильноосновного
анионита содержащего функциональные
+
группы R4N , модифицированного соединениями Cr(III) путем обработки 5 г анионита 500 мл раствора сульфата хрома (III)
или хромовых квасцов, содержащего 2 г
Cr/л, с pH 4,1 при температуре 60°C в течение 8 часов, а также слой карбоксильного катионита в К или Na - форме, при
этом вода фильтруется с дебитом
1,0…1,8 мл/мин, а компоненты в колонне
взяты в соотношении 2,0:2,5:2,0.
Результат состоит в упрощении и повышении эффективности способа очистки
воды.

(11)
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4319 (13) B1
Int. Cl.: C07F 11/00 (2006.01)
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C07C 229/76 (2006.01)
C07C 229/16 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
(21) a 2013 0077
(22) 2013.10.17
(71)(73)
UNIVERSITATEA
DE
STAT
DIN
MOLDOVA, MD
(72) FLOQUET Sébastien, FR; CADOT Emmanuel,
FR; HIJAZI Akram, FR; GULEA Aurelian, MD;
ŢAPCOV Victor, MD; BULIMAGA Valentina,
MD; ZOSIM Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD
(54) Hidrat de bis[(iminodiacetato)oxotiomolibdat(V)] de tetrafenilfosfoniu şi procedeu
de cultivare a microalgei Spirulina
platensis cu utilizarea acestuia
(57) Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie,
în special la sinteza unui nou compus
coordinativ din clasa polioxotiometalaţilor şi
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la un procedeu de cultivare a cianobacteriei
Spirulina platensis cu utilizarea acestuia.
Conform invenţiei, se revendică un compus
coordinativ − hidrat de bis[(iminodiacetat)oxotiomolibdat(V)] de tetrafenilfosfoniu.
De asemenea, se revendică un procedeu de
cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis,
care constă în aceea că se cultivă cianobacteria pe un mediu nutritiv ce conţine, g/L:
NaHCO3 - 16,80; NaNO3 - 2,50; NaCl - 1,00;
K2SO4 - 0,50; K2HPO4 - 0,50; CaCl2 - 0,04;
MgSO4⋅7H2O - 0,20; H3BO3 - 0,00286; MnCl2 0,00181;
ZnSO4⋅7H2O
0,000022;
CuSO4⋅5H2O - 0,00008; FeSO4 - 0,01; EDTA 0,08; compusul hidrat de bis[(iminodiacetat)oxotiomolibdat(V)]
de
tetrafenilfosfoniu
0,02…0,03 g/L şi apă distilată până la 1 L, la
temperatura de 35±1°C şi iluminarea de
2
3000…4800 lx/cm .
Rezultatul constă în majorarea activităţii
antioxidante a extractului etanolic obţinut din
biomasa de cianobacterie.

INVENTIONS
The result consists in increasing the antioxidant activity of the ethyl extract produced
from cyanobacterium biomass.
Claims: 2
Fig.: 4

(54)

(57)

Revendicări: 2
Figuri: 4

(54)

(57)
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*
* *
Bis[(iminodiacetate)oxothiomolydate(V)]
tetraphenylphosphonium hydrate and
process for cultivation of Spirulina
platensis cyanobacterium with the use
thereof
The invention relates to chemistry and biotechnology, in particular to the synthesis of a
new coordinative compound from the class of
polyoxothiometallates and a process for cultivation of Spirulina platensis cyanobacterium
with the use thereof.
According to the invention, a coordinative
compound – bis[(iminodiacetate)-oxothiomolybdate(V)]tetraphenylphosphonium hydrate
is claimed.
A process for cultivation of Spirulina
platensis cyanobacterium is also claimed,
consisting in that is cultivated the
cyanobacterium on a nutrient medium containing, g/L: NaHCO3 – 16.80; NaNO3 – 2.50;
NaCl – 1.00; K2SO4 – 0.50; K2HPO4 – 0.50;
CaCl2 – 0.04; MgSO4·7H2O – 0.20; H3BO3 –
0.00286; MnCl2 – 0.00181; ZnSO4·7H2O –
0.000022; CuSO4·5H2O – 0.00008; FeSO4 –
0.01; EDTA – 0.08; the compound
bis[(iminodiacetate)-oxothiomolybdate(V)] tetraphenylphosphonium hydrate 0.02…0.03
g/L and distilled water up to 1 L, at a temperature of 35±1°C and an illumination of
2
3000…4800 lx/cm .

*
* *
Гидрат
бис[(иминодиацетат)оксотиомолибдат(V)]тетрафенилфосфония
и
способ культивирования микроводоросли Spirulina platensis с его использованием
Изобретение относится к химии и биотехнологии, в частности к синтезу нового координационного соединения из класса
полиоксотиометаллатов и к способу культивирования
цианобактерии
Spirulina
platensis с его использованием.
Согласно изобретению, заявляется координационное
соединение
−
гидрат
бис[(иминодиацетат)оксотиомолибдат(V)]
тетрафенилфосфония.
Также, заявляется способ культивирования цианобактерии Spirulina platensis, который состоит в том, что культивируется
микроводоросль на питательной среде,
которая содержит, г/л: NaHCO3 - 16,80;
NaNO3 - 2,50; NaCl - 1,00; K2SO4 - 0,50;
K2HPO4 - 0,50; CaCl2 - 0,04; MgSO4⋅7H2O 0,20; H3BO3 - 0,00286; MnCl2 - 0,00181;
ZnSO4⋅7H2O - 0,000022; CuSO4⋅5H2O 0,00008; FeSO4 - 0,01; EDTA - 0,08; соединение гидрат бис[(иминодиацетат)оксотиомолибдат(V)]
тетрафенилфосфония
0,02…0,03 g/L и дистиллированная вода
до 1 л, при температуре 35±1°C и осве2
щении 3000…4800 лк/cm .
Результат состоит в повышении антиоксидантной активности этилового экстракта,
полученного из биомассы цианобактерии.
П. формулы: 2
Фиг.: 4
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INVENŢII
(54)
(57)

Procedeu de determinare a cantităţii
biomasei cianobacteriei Nostoc linckia
Invenţia se referă la ficobiotehnologie, în
special la un procedeu de determinare a
cantităţii biomasei cianobacteriei Nostoc
linckia, şi poate fi utilizată în agricultură,
industriile farmaceutică şi cosmetică.
Procedeul, conform invenţiei, constă în
aceea că se separă biomasa de lichidul cultural prin filtrare, apoi ea se spală cu o
soluţie de acetat de amoniu, se suspensionează în apă distilată, se filtrează printrun filtru cu porii de 0,3…0,5 mm, se
suspensionează repetat în apă distilată, se
măsoară densitatea optică la lungimea de
undă de 590 sau 700 nm, iar cantitatea de
biomasă se calculează prin înmulţirea
valorilor obţinute cu coeficienţii de recalcul
0,84 sau 0,89, respectiv.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for determining the amount of
Nostoc linckia cyanobacterium biomass
The invention relates to phycobiotechnology,
particularly to a process for determining the
amount of Nostoc linckia cyanobacterium biomass, and can be used in agriculture,
pharmaceutical and cosmetic industries.
The process, according to the invention,
consists in that is separated the biomass
from the culture liquid by filtration, then it is
washed with an ammonium acetate solution,
is suspended in distilled water, is filtered
through a filter with pores of 0.3…0.5 mm, is
re-suspended in distilled water, is measured
the optic density at the wavelength of 590 or
700 nm, and the amount of biomass is determined by multiplying the obtained results
by the recalculation coefficients 0.84 or 0.89,
respectively.

MD - BOPI 1/2015
тем её промывают раствором ацетата
аммония, суспендируют в дистиллированной воде, фильтрируют через фильтр с
порами 0,3…0,5 мм, суспендируют повторно в дистиллированной воде, измеряют оптическую плотность при длине
волны 590 или 700 нм, а количество биомассы определяют путём умножения полученных результатов на перерасчётные
коэффициенты 0,84 или 0,89, соответственно.
П. формулы: 1
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A
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(72) GORINCIOI Viorina, MD; TURTĂ Constantin,
MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN
Nicolae, MD; COVALI Alexandr, MD;
CERNÎŞEVA Natalia, MD
(54) Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
(57) Invenţia se referă la domeniul protecţiei
anticorozive a metalelor în apă şi poate fi
utilizată pentru inhibarea coroziunii în
sistemele închise din conducte de oţel.
Conform invenţiei, se revendică aplicarea compusului coordinativ salicilat heteronuclear cu
formula [FeSr2(SalH)2(Sal)2(NO3)(DMAA)4]n,
unde:
COO-

COOO

Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ определения количества биомассы цианобактерии Nostoc linckia
Изобретение относится к фикобиотехнологии, в частности к способу определения
количества
биомассы
цианобактерии
Nostoc linckia, и может быть использовано
в сельском хозяйстве, фармацевтической
и косметологической прмышленостях.
Способ, согласно изобретению, состоит в
том что отделяют биомассу от культуральной жидкости путём фильтрации, за-

-

OH

, SalH -

Sal -

O

H3C
C

N

CH 3 ,
DMАА - H3C
în calitate de inhibitor de coroziune a oţelului
în apă, în concentraţie de 0,05…0,75 g/l.

Revendicări: 1
*
*

*
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INVENTIONS

Inhibitor of steel corrosion in water
The invention relates to the field of metal
protection from corrosion in water and can be
used for corrosion inhibition in closed steel
pipeline systems.
According to the invention, the use of a
heteronuclear salicylate coordinative compound
of
the
formula
[FeSr2(SalH)2(Sal)2(NO3)(DMAA)4]n
is
claimed, wherein:
COO-

COOO

-

Sal -

OH

, SalH O

H3C
C

N

DMАА - H3C

CH 3 ,

as an inhibitor of steel corrosion in water, at
a concentration of 0.05…0.75 g/l.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Ингибитор коррозии стали в воде
Изобретение относится к области защиты
металлов от коррозии в воде и может
быть использовано для ингибирования
коррозии в замкнутых системах стальных
трубопроводов.
Согласно изобретению, заявляется применение гетероядерного салицилатного
координационного соединения формулы
[FeSr2(SalH)2(Sal)2(NO3)(DMAA)4]n, где:
COO-

COOO

Sal -

-

OH

, SalH -

(11)
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4322 (13) B1
Int. Cl.: F01K 3/00 (2006.01)
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(22) 2011.05.17
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(72) GONCEARIUC Ivan, MD; GONCEARIUC
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GONCEARIUC Natalia, MD; GONCEARIUC
Victor, MD
(54) Instalaţie şi procedeu de transformare a
energiei aburului în energie electrică
(57) Invenţia se referă la energetică, şi anume la
producerea energiei electrice de către
turbogeneratoarele centralelor termice.
Instalaţia şi procedeul de transformare a
energiei aburului în energie electrică constau
în aceea că includ o sursă de încălzire (1) a
agentului de lucru, un supraîncălzitor de abur
(2), un schimbător de căldură (3), un
preîncălzitor de aer (4) şi un dispozitiv de
curăţare şi evacuare a gazelor de ardere (5),
unite consecutiv. Schimbătorul de căldură
(3) este format din două secţii cuplate
consecutiv: o secţie de abur săturat umed,
unită printr-un separator de abur săturat
umed (17) şi o conductă de abur săturat
umed (18) cu supraîncălzitorul de abur (2), şi
a doua secţie de încălzire a condensatului
refulat, unită printr-o conductă de condensat
fierbinte (21) cu un recuperator cu abur (20),
unit printr-un separator de abur săturat umed
(22) şi o conductă de abur săturat umed (23)
cu supraîncălzitorul de abur (2). Supraîncălzitorul de abur (2) este unit printr-o conductă de abur supraîncălzit (19) cu recuperatorul cu abur (20), unit printr-o conductă de
abur săturat uscat (6) cu o turbină cu abur cu
condensaţie (7), unită cu un generator electric (8). Turbina (7) este unită cu un separator-colector de condensat (9) şi un condensator de abur (11), care sunt unite cu o
pompă de alimentare (15), unită cu a doua
secţie a schimbătorului de căldură (3).

O

H3C
N

Revendicări: 2
Figuri: 2

C

CH 3 ,
DMАА - H3C
в качестве ингибитора коррозии стали в
воде при концентрации 0,05…0,75 г/л.

(54)
(57)

П. формулы: 1
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*
* *
Device and process for converting steam
energy into electrical energy
The invention relates to power engineering,
namely to electric energy production by the
heating plant turbogenerators.
The device and process for converting steam
energy into electrical energy consist in the

INVENŢII
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насыщенного влажного пара (22) и трубопровод насыщенного влажного пара (23) с
пароперегревателем (2). Пароперегреватель (2) соединен через трубопровод перегретого пара (19) с парорегенератором
(20), соединенным через трубопровод насыщенного сухого пара (6) с пароконденсационной турбиной (7), соединенной с
электрогенератором (8). Турбина (7) соединена с сепаратором−коллектором конденсата (9) и конденсатором пара (11), которые соединены питающим насосом (15),
соединенным со второй секцией теплообменника (3).

fact that they include a heat source (1) of the
working body, a steam superheater (2), a
heat exchanger (3), an air preheater (4) and
a smoke gas cleaning and removal device
(5), connected in series. The heat exchanger
(3) consists of two series-connected sections: a wet saturated steam section, connected through a wet saturated steam separator (17) and a wet saturated steam conduit
(18) to the steam superheater (2), and a second pumped condensate heating section,
connected through a hot condensate conduit
(21) to a steam regenerator (20), connected
through a wet saturated steam separator (22)
and a wet saturated steam conduit (23) to
the steam superheater (2). The steam superheater (2) is connected through a superheated steam conduit (19) to the steam regenerator (20), connected through a dry saturated steam conduit (6) to a steam condensation turbine (7), connected to an electric
generator (8). The turbine (7) is connected to
a condensate collector-separator (9) and a
steam condenser (11), which are connected
to a feed pump (15), connected to the second section of the heat exchanger (3).

П. формулы: 2
Фиг.: 2

Claims: 2
Fig.: 2
*
*
(54)
(57)

*

Устройство и способ преобразования
энергии пара в электрическую энергию
Изобретение относится к энергетике, а
именно к производству электрической
энергии турбогенераторами теплоцентралей.
Устройство и способ преобразования
энергии пара в электрическую энергию
состоят в том, что включают источник нагрева (1) рабочего тела, пароперегреватель (2), теплообменник (3), подогреватель воздуха (4) и устройство очистки и
отвода дымовых газов (5), соединенные
последовательно. Теплообменник (3) состоит из двух последовательно соединенных секций: одна секция для насыщенного
влажного пара, соединенная через сепаратор насыщенного влажного пара (17) и
трубопровод насыщенного влажного пара
(18) с пароперегревателем (2), и вторая
секция для нагрева нагнетенного конденсата, соединенная через трубопровод горячего конденсата (21) с парорегенератором (20), соединенным через сепаратор

(11)
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4323 (13) B1
Int. Cl.: G01R 29/08 (2006.01)
H01Q 3/44 (2006.01)
(21) a 2010 0013
(22) 2010.02.02
(71)(72)(73) COSOV Vilghelm, MD; COVALICOV
Mihail, RU; COSOVA Tatiana, MD;
MATIUŞENSCHI Alexandru, MD
(54) Dispozitiv pentru măsurarea intensităţii
câmpului electromagnetic alternativ
(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurare şi
poate fi utilizată la măsurarea intensităţii
câmpurilor
electromagnetice
alternative
naturale şi artificiale.
Dispozitivul conţine o antenă (6) exterioară,
executată din material nemetalic poros din
grafit sau siliciu conductor de curent cu un
contact de intrare (5) la un capăt şi un contact demontabil cu şurub (7) la celălalt capăt,
care este fixat pe un corp (1). În corp (1) sunt
amplasate un rezistor comandat (4), o bornă
a căruia este unită cu contactul de intrare (5)
al antenei (6), iar cealaltă bornă − printr-un
întrerupător (3) cu polul pozitiv al unei surse
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de alimentare (2) de curent continuu.
Contactul demontabil (7) este unit cu un detector de frecvenţă ultraînaltă de polaritate
directă (8), unit printr-un rezistor de referinţă
(9) cu corpul (1), şi un detector de frecvenţă
ultraînaltă de polaritate inversă (11), unit în
serie cu un filtru de frecvenţe (12), un
amplificator de putere (13) şi un detector de
ieşire (14), unit cu un indicator numeric (16),
unit cu polul negativ al sursei de alimentare
(2) şi cu corpul (1). Amplificatorul de putere
(13), de asemenea, este unit prin întrerupător (3) cu sursa de alimentare (2). La indicator (16) poate fi conectat în paralel un
semnalizator de pericol (15).
Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Device for measuring the intensity of the
alternating electromagnetic field
The invention relates to the measuring technique and can be used to measure the intensity of natural and artificial alternating electromagnetic fields.
The device comprises an external antenna
(6), made of a nonmetallic porous conductive
material of graphite or silicon with an input
contact (5) at one end and a detachable
screw contact (7) at the other end, which is
fixed on a housing (1). In the housing (1) are
placed a controllable resistor (4), one terminal of which is connected to the input contact
(5) of the antenna (6), and the other terminal –
through a switch (3) to the positive pole of a
direct-current power supply (2). The detachable contact (7) is connected to a microwave
normal-polarity detector (8), connected
through a reference resistor (9) to the housing (1), and a microwave reverse-polarity detector (11), connected in series to a frequency filter (12), a power amplifier (13) and an
output detector (14), connected to a numeric
display (16), connected to the negative pole
of the power supply (2) and to the housing
(1). The power amplifier (13) is also connected through the switch (3) to the power supply
(2). To the indicator (16) can be connected in
parallel a signaling danger (15).
Claims: 2
Fig.: 1
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(54)

(57)

Устройство для измерения напряженности переменного электромагнитного
поля
Изобретение относится к технике измерений и может быть использовано для измерения напряженности естественных и
искусственных переменных электромагнитных полей.
Устройство содержит внешнюю антенну
(6), выполненную из неметаллического
пористого токопроводящего материала из
графита или кремния, с входным контактом (5) на одном конце и разъемным винтовым контактом (7) на другом конце, который закреплен на корпусе (1). В корпусе
(1) расположены управляемый резистор
(4), одна клемма которого соединена с
входным контактом (5) антенны (6), а другая клемма − через выключатель (3) с положительным полюсом источника питания
постоянного тока (2). Разъемный контакт
(7) соединен со сверхвысокочастотным
детектором прямой полярности (8), соединенным через опорный резистор (9) с
корпусом (1), и сверхвысокочастотным детектором обратной полярности (11), соединенным последовательно с частотным
фильтром (12), усилителем мощности (13)
и выходным детектором (14), соединенным с цифровым индикатором (16), соединенным с отрицательным полюсом источника питания (2) и корпусом (1). Усилитель мощности (13) также соединен через
выключатель (3) с источником питания (2).
К индикатору (16) может быть подключен
параллельно сигнализатор опасности (15).
П. формулы: 2
Фиг.: 1
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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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862 (13) Y
Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
A01N 45/00 (2006.01)
(21) s 2014 0109
(22) 2014.08.15
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) MASCENCO Natalia, MD; CALCHEI Elena,
MD; GUREV Angela, MD
(54) Procedeu de cultivare a plantelor de tutun
(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular
la un procedeu de cultivare a plantelor de tutun, şi poate fi utilizată pentru sporirea rezistenţei acestora la virusul mozaicul tutunului,
virusul petelor de bronz şi Y-virusul cartofului.
Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea seminţelor înainte de semănat timp de 24
ore şi tratarea extraradiculară a răsadurilor în
faza de urechiuşe cu soluţie apoasă de
0,01…0,1% de glicozide obţinute din planta
Verbascum phlomoides L. prin extragere la
fierbere cu soluţie hidrometanolică.

INVENTIONS
рассады в фазе образования ушек
0,01…0,1%-ным водным раствором гликозидов
полученных
из
Verbascum
phlomoides L. экстрагированием при кипячении воднометаноловым раствором.

(11)
(51)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for growing tobacco plants
The invention relates to agriculture, in particular to a process for growing tobacco plants,
and may be used to increase their resistance
to tobacco mosaic virus, tomato bronzetop
virus and potato Y-virus.
The process, according to the invention,
comprises soaking of tobacco seeds before
sowing for 24 hours and extraroot treatment
of seedlings in the ear formation phase with
0.01…0.1% aqueous solution of glycosides
derived from Verbascum phlomoides L. plant
by boiling extraction with water-methanol solution.

П. формулы: 1

(11)
(51)

863 (13) Y
Int. Cl.: A01C 7/02 (2006.01)
A01C 7/04 (2006.01)
(21) s 2014 0076
(22) 2014.05.29
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Andrei, MD; BOTEZ Ilie, MD;
BOTEZ Alexei, MD; GULCO Veaceslav, MD
(54) Semănătoare
(57) Invenţia se referă la domeniul agriculturii, şi
anume la tehnica agricolă pentru semănatul
culturilor.
Semănătoarea conţine un corp cilindric (1)
cu două capace laterale, în care este
amplasat un arbore cotit (3), montat mobil în
capace. Pe suprafaţa frontală a corpului (1)
sunt executate găuri străpunse, în care sunt
fixate tuburi pentru introducerea seminţelor
în sol cu bucşe de admisie, fixate la capetele
din interiorul corpului (1). Capetele din exterior ale tuburilor sunt executate teşite şi
acoperite cu capace cu resort. În tuburi sunt
amplasate mobil pistoane (5) în formă de
tub, la un capăt al cărora sunt fixate limitatoare şi biele (6). Pe fusul arborelui cotit (3)
este amplasat mobil un disc (4), care este
unit cu capetele opuse ale bielelor (6). În
bucşele de admisie şi în capetele tuburilor şi
pistoanelor (5) din interiorul corpului (1) sunt
executate găuri laterale înclinate.
Revendicări: 1
Figuri: 4
*

Claims: 1

(54)
(57)
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*
* *
Способ выращивания растений табака
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способу выращивания растений табака, и может быть использовано для повышения их устойчивости
к вирусу табачной мозаики, вирусу бронзовости томатов и Y-вирусу картофеля.
Способ, согласно изобретению, включает
замачивание семян табака перед посевом
на 24 часа и внекорневую обработку

*

(54)
(57)

*
Seeder
The invention relates to the field of agriculture, namely to the agricultural crop sowing
machinery.
The seeder comprises a cylindrical body (1)
with two lateral covers, wherein is placed a
crankshaft (3), movably mounted in the covers. On the front surface of the body (1) are
made through holes, in which are fixed tubes
for the introduction of seeds into the soil with
inlet bushes, fixed to the ends inside the
body (1). The outer ends of the tubes are
made skewed and covered with spring-
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loaded covers. In the tubes are movably
placed pistons (5) in the form of a tube, at
one end of which are fixed limiters and connecting rods (6). On the neck of the crankshaft (3) is movably placed a disc (4), connected to the opposite ends of the connecting rods (6). In the inlet bushes and in the
ends of the tubes and pistons (5) inside the
body (1) are made lateral inclined holes.
Claims: 1
Fig.: 4
*
*

(54)
(57)

*
Сеялка
Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к сельскохозяйственной технике для посева культур.
Сеялка содержит цилиндрический корпус
(1) с двумя боковыми крышками, в котором размещен коленчатый вал (3), смонтированный в крышках подвижно. На торцевой поверхности корпуса (1) выполнены
сквозные отверстия, в которых закреплены семяпроводы с закрепленными на концах изнутри корпуса (1) впускными втулками. Наружные концы семяпроводов выполнены скошенными и закрыты подпружиненными крышками. В семяпроводах
размещены подвижно поршни (5) в виде
трубки, на одном конце которых закреплены ограничители и шатуны (6). На шейке
коленчатого вала (3) подвижно расположен соединенный с противоположными
концами шатунов (6) диск (4). В впускных
втулках и в концах семяпроводов и поршней (5) изнутри корпуса (1) выполнены боковые наклонные отверстия.
П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11)
(51)

864 (13) Y
Int. Cl.: A01M 1/00 (2006.01)
A01M 1/02 (2006.01)
A01M 1/20 (2006.01)
A01M 5/00 (2006.01)
A01M 99/00 (2006.01)
(21) s 2013 0112
(22) 2013.06.18
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) VOINEAC Vasile, MD; ŞLEAHTICI Vladimir,
MD; GORBAN Victor, MD; BRADOVSCHI
Victor, MD; URSU Radu, MD
(54) Dispozitiv de aplicare a substanţei de
sterilizare a insectelor în capcane cu
feromoni
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un
dispozitiv de aplicare a substanţei de sterilizare
a insectelor în capcane cu feromoni.
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine o
ramă-platformă (1) şi doi pereţi uniţi cu
laturile opuse ale ramei-platformă (1), unul
dintre care este montat vertical şi unit cu un
pulverizator (4) pentru substanţa de sterilizare, iar al doilea perete este executat mobil
sub formă de clapetă (2), unit printr-un mecanism de ridicare-coborâre (3) cu o pârghie (5)
unită cu pulverizatorul (4). Rama-platformă (1)
este executată cu dimensiunile corespunzătoare dimensiunilor capcanei (6), cu posibilitatea asigurării izolării cu ajutorul pereţilor a
spaţiului interior al capcanei (6) în momentul
aplicării substanţei de sterilizare.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Device for application of the insect sterilizing agent in pheromone traps
The invention relates to agriculture, namely
to a device for application of the insect sterilizing agent in pheromone traps.
The device, according to the invention, comprises a frame-platform (1) and two walls
connected to the opposite sides of the frameplatform (1), one of which is mounted vertically and connected to a sprayer (4) for the
sterilizing agent, and the second wall is
made mobile in the form of a flap (2), connected through a lifting-lowering mechanism
(3) to a lever (5) connected to the sprayer
(4). The frame-platform (1) is made with the
size corresponding to the size of the trap (6)
with the possibility of providing the isolation
with the help of the walls of the internal
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space of the trap (6) at the time of application
of the sterilizing agent.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Устройство для нанесения стерилизующего вещества в феромонные ловушки для насекомых
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройству для нанесения стерилизующего вещества для насекомых в феромонные ловушки.
Устройство, согласно изобретению, включает раму-платформу (1) и две стенки, соединенные с противоположными сторонами рамы-платформы (1), одна из которых смонтирована вертикально и соединена с пульверизатором (4) для стерилизующего вещества, а вторая стенка выполнена мобильной в виде заслонки (2),
соединенной через механизм поднимания-опускания (3) с рычагом (5), соединенным с пульверизатором (4). Рамаплатформа (1) выполнена с размерами
соответствующими размерам ловушки (6)
с возможностью обеспечения при помощи
стенок изоляции внутреннего пространства ловушки (6) в момент нанесения стерилизующего вещества.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

INVENTIONS
(11)
(51)

865 (13) Y
Int. Cl.: A23C 9/12 (2006.01)
A23C 9/127 (2006.01)
A23C 1/00 (2006.01)
A23C 1/08 (2006.01)
A23C 23/00 (2006.01)
C12R 1/46 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
(21) s 2014 0097
(22) 2014.06.30
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) CARTAŞEV Anatolii, MD; BUREŢ Elena, MD;
COEV Ghenadii, MD
(74) ŞURGALSCHI Ecaterina
(54) Procedeu de obţinere a produsului lactat
fermentat praf
(57) Invenţia se referă la industria laptelui, şi
anume la un procedeu de obţinere a unui
produs lactat fermentat sub formă de praf.
Procedeul,
conform
invenţiei,
include
inocularea substratului lactic cu 5% de
10
cultură starter cu o concentraţie de 10
celule/ml suspensie, ce conţine un amestec
de o tulpină Streptococcus thermophilus
producătoare de exopolizaharide cu o tilpină
neproducătoare de exopolizaharide Streptococcus thermophilus sau Lactobacillus
bulgaricus, după care urmează fermentarea
substratului la temperatura de 40…42°C
până la pH-ul de 4,7…4,6, congelarea produsului lactat fermentat până la temperatura de
minus 10…12°C în interiorul masei produsului şi liofilizarea timp de 20…22 ore, la presiunea reziduală de 57 Pa, până la atingerea
temperaturii de 24…26°C şi măcinarea produsului finit.
Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)
(57)

42

*
* *
Process for producing a powdery fermented dairy product
The invention relates to the dairy industry,
namely to a process for producing a powdery
fermented milk product.
The process, according to the invention, involves inoculation of the lactic substrate with
10
5% starter culture at a concentration of 10
cells/ml suspension, containing a mixture of
a Streptococcus thermophilus strain producing exopolysaccharides with a strain nonproducing exopolysaccharides Streptococcus

INVENŢII
thermophilus or Lactobacillus bulgaricus, followed by fermentation of the substrate at a
temperature of 40…42°C to the pH of
4.7…4.6, freezing of the fermented dairy
product to a temperature of minus 10…12°C
inside the product mass and lyophilization for
20…22 hours, at a residual pressure of 57
Pa, to the attainment of a temperature of
24…26°C and milling of the finished product.
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(54)
(57)

Claims: 2
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ получения порошкообразного
сброженного молочного продукта
Изобретение относится к молочной промышленности, а именно к способу получения порошкообразного сброженного молочного продукта.
Способ, согласно изобретению, включает
инокуляцию молочного субстрата 5%
стартовой культурой при концентрации
10
10 клеток/мл суспензии, которая содержит
смесь
штамма
Streptococcus
thermophilus, вырабатывающего экзополисахариды, со штаммом не вырабатывающим экзополисахариды Streptococcus
thermophilus или Lactobacillus bulgaricus,
после чего следует ферментация субстрата при температуре 40…42°C до рН
4,7…4,6, замораживание сброженного молочного продукта до температуры минус
10…12°C внутри массы продукта и лиофилизация в течение 20…22 часов, при
остаточном давлении 57 Па до достижения температуры 24…26°С и размалывание готового продукта.

Dispozitiv pentru prepararea ţesuturilor
biologice
Invenţia se referă la medicină, şi anume la
dispozitive pentru prepararea ţesuturilor biologice, utilizate în morfopatologie.
Dispozitivul pentru prepararea ţesuturilor biologice conţine un corp (14) din inox, executat
în formă de paralelipiped, cu pereţi (2) şi o
bază (3) cu picioruşe din inox şi acoperit cu
un capac (1) neted din cupru cu mânere (10).
În corp (14) este amplasat un radiator tubular
(4) din cupru pentru agentul frigorific, care
contactează compact cu capacul (1) şi este
unit cu un racord (6), pe care sunt montate o
supapă de siguranţă (7), o pompă (8) şi un
manometru (9). Corpul (14) este plasat pe o
placă de suport dreptunghiulară (12) din
masă plastică.
Revendicări: 1
Figuri: 4

(54)
(57)

П. формулы: 2
Фиг.: 1

*
* *
Biological tissue preparation device
The invention relates to medicine, namely to
biological tissue preparation devices, used in
morphopatology.
The biological tissue preparation device
comprises a body (14) of stainless steel,
made in the form of a parallelepiped, with
walls (2) and a base (3) with legs of stainless
steel and closed with a smooth cover (1) of
copper with handles (10). In the body (14) is
placed a tubular radiator (4) of copper for the
coolant, tightly contacting with the cover (1)
and is connected to a pipeline (6), on which
are mounted a safety valve (7), a pump (8)
and a manometer (9). The body (14) is
placed on a rectangular plastic thrust plate
(12).
Claims: 1
Fig.: 4

(11)
(51)

866 (13) Y
Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)
A61B 10/02 (2006.01)
(21) s 2014 0102
(22) 2014.08.01
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) MACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel,
MD; COCIUG Adrian, MD
(74) VOZIANU Maria

(54)
(57)

*
* *
Устройство для препарирования биологических тканей
Изобретение относится к медицине, а
именно к устройствам для препарирования биологических тканей, используемых
в морфопатологии.
Устройство для препарирования биологических тканей содержит корпус (14) из нержавеющей стали, выполненный в виде
параллелепипеда, со стенками (2) и основой (3) с ножками из нержавеющей стали
и закрытый гладкой крышкой (1) из меди с
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INVENTIONS

ручками (10). В корпусе (14) расположен
трубчатый радиатор (4) из меди для хладагента, который плотно контактирует с
крышкой (1) и соединен с патрубком (6),
на котором смонтированы предохранительный клапан (7), насос (8) и манометр
(9). Корпус (14) расположен на прямоугольной пластмассовой упорной пластине (12).

expulzarea ţesutului secţionat, executat în
formă de paralelipiped dreptunghic, cu un
picioruş (5) pe o parte laterală, amplasat întro canelură longitudinală străpunsă cu o
captură, executată pe una din părţile laterale
ale corpului (1). Pe un capăt al pistonului (1),
opus capătului deschis al corpului (2), este
înşurubat un mâner (6) cu un cap de lovire.
Revendicări: 1
Figuri: 4

П. формулы: 1
Фиг.: 4
(54)
(57)

(11)
(51)

867 (13) Y
Int. Cl.: A61B 10/02 (2006.01)
A61B 17/3209 (2006.01)
(21) s 2014 0103
(22) 2014.08.01
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE
TESTEMIŢANU"
DIN
REPUBLICA
MOLDOVA, MD
(72) COCIUG Adrian, MD; MACAGONOVA Olga,
MD; CAPROŞ Nicolae, MD; NACU Viorel,
MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Dispozitiv pentru secţionarea ţesuturilor
biologice
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
dispozitive pentru secţionarea ţesuturilor biologice, şi poate fi utilizată în morfopatologie
şi histologie, cu scopul de a studia modificările degenerativ-distrofice şi de regenerare
a ţesuturilor.
Dispozitivul pentru secţionarea ţesuturilor
biologice conţine un corp (2) în formă de
paralelipiped dreptunghic, un capăt (3) al
căruia este executat deschis cu marginile
ascuţite pentru secţionarea ţesutului. În corp
(2) este amplasat un piston (1) turnat pentru
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*
* *
Biological tissue sectioning device
The invention relates to medicine, namely to
biological tissue sectioning devices, and can
be used in morphopatology and histology,
with the aim of studying the degenerative
dystrophic changes and the regeneration of
tissues.
The biological tissue sectioning device comprises a body (2) in the form of a rectangular
parallelepiped, one end (3) of which is made
open with sharp edges for the sectioning of
the tissue. In the body (2) is placed a cast
piston (1) for the expulsion of the sectioned
tissue, made in the form of a rectangular
parallelepiped, with a leg (5) on one lateral
side, placed in a longitudinal through groove
with a gripper, made on one of the lateral
sides of the body (1). On one end of the piston (1), opposite to the open end of the body
(2), is screwed a handle (6) with an impact
head.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Устройство для секционирования биологических тканей
Изобретение относится к медицине, а
именно к устройствам для секционирования биологических тканей, и может быть
использовано в морфопатологии и гистологии, с целью изучения дегенеративнодистрофических изменений и регенерации
тканей.
Устройство для секционирования биологических тканей содержит корпус (2) в виде прямоугольного параллелепипеда,
один конец (3) которого выполнен открытым с заостренными краями для секционирования ткани. В корпусе (2) расположен литой поршень (1) для выталкивания
отсеченной ткани, выполненный в виде
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прямоугольного параллелепипеда, с ножкой (5) на одной боковой стороне, расположенной в продольной сквозной канавке
с захватом, выполненной на одной из боковых сторон корпуса (1). На одном конце
поршня (1), противоположном открытому
концу корпуса (2), ввинчена ручка (6) с
ударной головкой.
П. формулы: 1
Фиг.: 4

(2) cu dinţi, care sunt executaţi în două
rânduri verticale. Corpul (1) este sudat pe o
placă portabilă (5), dotată cu un fixator (6) al
dispozitivului de o masă.
Revendicări: 1
Figuri: 5

(54)
(57)

*
* *
Bone graft fixation device
The invention relates to medicine, namely to
bone graft fixation devices, and can be used
in morphopathology and histology.
The bone graft fixation device comprises a
cylindrical body (1) made of stainless steel,
in which are symmetrically made, at the
same level, three through holes, to which on
the outer surface of the body (1) are welded
three bearing bushes (3) with internal thread.
In the bushes (3) are screwed bone graft
clamps, each consisting of a handle (4) and
a head (2) with teeth, which are made in two
vertical rows. The body (1) is welded on a
portable plate (5), provided with a device lock
(6) to a table.
Claims: 1
Fig.: 5

(11)
(51)

868 (13) Y
Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)
A61B 17/66 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/76 (2006.01)
(21) s 2014 0111
(22) 2014.08.22
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE
TESTEMIŢANU"
DIN
REPUBLICA
MOLDOVA, MD
(72) COCIUG Adrian, MD; MACAGONOVA Olga,
MD; ZOTA Eremia, MD; CAPROŞ Nicolae,
MD; NACU Viorel, MD; BACIU Ion, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Dispozitiv pentru fixarea grefei osoase
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
dispozitive pentru fixarea grefei osoase, şi
poate fi utilizată în morfopatologie şi
histologie.
Dispozitivul pentru fixarea grefei osoase
conţine un corp cilindric (1) din oţel inoxidabil, în care sunt executate simetric, la acelaşi
nivel, trei găuri străpunse, la care pe suprafaţa exterioară a corpului (1) sunt sudate trei
bucşe de sprijin (3) cu filet interior. În bucşe
(3) sunt înşurubaţi fixatori ai grefei osoase,
formaţi fiecare dintr-un mâner (4) şi un cap

(54)
(57)

*
* *
Устройство для фиксации костного
трансплантата
Изобретение относится к медицине, а
именно к устройствам для фиксации костного трансплантата, и может быть использовано в морфопатологии и гистологии.
Устройство для фиксации костного трансплантата содержит цилиндрический корпус (1) из нержавеющей стали, в котором
выполнены симметрично, на одном уровне, три сквозные отверстия, к которым на
внешней поверхности корпуса (1) приварены три опорные втулки (3) с внутренней
резьбой. Во втулках (3) ввинчены фиксаторы костного трансплантата, состоящие
каждый из ручки (4) и головки (2) с зубьями, которые выполнены в двух вертикальных рядах. Корпус (1) приварен на портативной пластине (5), снабженной фиксатором (6) устройства к столу.
П. формулы: 1
Фиг.: 5
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INVENTIONS
(54)
(57)

(11)
(51)

869 (13) Y
Int. Cl.: A61B 18/20 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/39 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
(21) s 2013 0205
(22) 2013.12.09
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) ŞONTEA Victor, MD; SEREACOV Alexandr,
MD; BARUN Vladimir, BY; DIC Serghei, BY;
YASHIN Constantin, BY
(54) Metodă de captare optică a particulelor
mobile în ţesuturile biologice
(57) Invenţia se referă la metode de captare
optică a particulelor mobile în ţesuturi biologice cu penseta optică şi poate fi utilizată
pentru a studia proprietăţile structurale, biofizice, morfologice şi optice ale particulelor
unui ţesut biologic in vivo şi interacţiunile lor
cu mediul înconjurător pentru reţinerea particulelor într-un anumit loc în ţesutul biologic
sau manipularea cu ele.
Metoda de captare optică a particulelor mobile în ţesuturile biologice constă în determinarea adâncimii de localizare a particulei
mobile, formarea unui fascicul paralel de
lumină coerentă a laserului cu o lungime de
undă de iradiere optimă, selectată în funcţie
de valoarea adâncimii de localizare a particulei mobile, iradierea ţesutului cu acest fascicul şi captarea particulei mobile.
Revendicări: 1
Figuri: 3
*
*

46

*

Method for optical capture of mobile particles in biological tissues
The invention relates to methods for optical
capture of mobile particles in biological tissues with the optical forceps and can be
used to study the structural, biophysical,
morphological and optical properties of biological tissue particles in vivo and their interactions with the environment for the retention
of particles in a particular site in the biological tissue or their manipulation.
The method for optical capture of mobile particles in biological tissues consists in the determination of the mobile particle localization
depth, formation of a parallel beam of coherent laser light with an optimal irradiation
wavelength, selected depending on the value
of the mobile particle localization depth, tissue irradiation with this beam and capture of
the mobile particle.
Claims: 1
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Метод оптического захвата подвижных
частиц в биологических тканях
Изобретение относится к методам оптического захвата мобильных частиц в биологических тканях оптическим пинцетом, и
может быть использовано для изучения
структурных, биофизических, морфологических и оптических свойств частиц биологической ткани в условиях in vivo и их
взаимодействия с окружающей средой
для удерживания частиц в определенном
месте в биологической ткани или манипулирования ими.
Метод оптического захвата подвижных
частиц в биологических тканях состоит в
определении глубины локализации подвижной частицы, формировании параллельного пучка когерентного лазерного
излучения с оптимальной длиной волны
облучения, выбранной в зависимости от
значения глубины локализации подвижной
частицы, облучении ткани этим пучком и
захвате подвижной частицы.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11)
(51)
(21)
(22)

870 (13) Y
Int. Cl.: A61F 9/007 (2006.01)
s 2014 0096
2014.06.25

INVENŢII
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) JERU Ion, MD
(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de tratament al cataractei senile
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
oftalmologie, şi poate fi aplicată în tratamentul pacienţilor cu cataractă senilă.
Conform invenţiei, se efectuează anestezia
locală, se efectuează anestezia locală, se
prelucrează câmpul operator, se aplică blefarostatul, se efectuează o incizie a conjunctivei
în regiunea limbului la nivelul orelor 10°° −14°°
şi a corneei, în aceeaşi regiune, la nivelul
orelor 11°° −13°°, se deschide camera anterioară, se efectuează capsulorexisul anterior,
se înlătură nucleul şi masele cristaliniene, se
introduc 0,3 ml de aer steril în camera
anterioară, se vizualizează capsula cristaliniană anterioară restantă prin apăsarea
uşoară a irisului în aria pupilară la nivelul orei
18°° cu un dispozitiv format din dou ă plăci
metalice cu lăţimea de 2 mm, unite între ele
sub un unghi de 135°, una din pl ăci cu
lungimea de 30 mm, iar a doua de 7 mm,
introdus cu placa mică în camera anterioară,
şi anume pe suprafaţa anterioară a irisului,
după care pe suprafaţa plăcii menţionate se
lunecă cristalinul artificial şi se implantează în
sacul capsular, apoi dispozitivul se înlătură,
se suturează corneea şi conjunctiva, se
administrează subconjunctival un preparat
steroid, un antibiotic şi se aplică un pansament monocular aseptic.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for treating senile cataract
The invention relates to medicine, particularly
to ophthalmology, and can be used for
treaing patients with senile cataract.
According to the invention, it is carried out
the local anesthesia, is treated the operative
field, is applied the blepharostat, is performed an incision of conjunctiva in the
limbus region at the level of 10°°–14°°
o’clock and of cornea, in the same region, at
the level of 11°°–13°° o’clock, is opened the
anterior chamber, is performed the anterior
capsulorhexis, is removed the nucleus and
lenticular masses, are introduced 0.3 ml of
sterile air into the anterior chamber, is visualized the residual anterior lens capsule by
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pressing the iris in the pupil area at the level
of 18°° o’clock with a device consisting of
two metal plates of a width of 2 mm, interconnected at an angle of 135°, one of the
plates of a length of 30 mm, and the second
of 7 mm, introduced with the smaller plate
into the anterior chamber, namely on the
front surface of the iris, after which on the
surface of said plate is slid the artificial lens
and is implanted in the capsular sac, then the
device is removed, is sutured the cornea and
conjunctiva, is subconjunctivally administered a steroid preparation, an antibiotic and
is applied a monocular aseptic bandage.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод лечения старческой катаракты
Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и может быть
использовано для лечения пациентов со
старческой катарактой.
Cогласно изобретению, oсуществляют локальную анестезию, обрабатывают операционное поле, применяют блефаростат,
выполняют разрез конъюнктивы в области
лимба на уровне 10°° −14°° часов и роговицы, в той же зоне, на уровне 11°° −13°°
часов, открывают переднюю камеру, выполняют передний капсулорексис, удаляют ядро и хрусталиковые массы, вводят
0,3 мл стерильного воздуха в переднюю
камеру, визуализируют остаточную переднюю капсулу хрусталика путём надавливания радужки в области зрачка на уровне
18°° часов устройством которое состоит из
двух металлических пластинок шириной 2
мм, соединённых между собой под углом
135°, одна из пластинок длиной 30 мм, а
вторая 7 мм, введенного с меньшей пластиной в переднюю камеру, а именно на
переднюю поверхность радужки, после чего по поверхности упомянутой пластинки
скользят искусственный хрусталик, который имплантируют в капсулярный мешок,
затем устройство удаляют, ушивают роговицу и коньюнктиву, подконъюнктивально
вводят стероидный препарат, антибиотик
и накладывают асептическую монокулярную повязку.
П. формулы: 1
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871 (13) Y
Int. Cl.: A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/21 (2006.01)
A61K 36/48 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
(21) s 2014 0054
(22) 2014.04.18
(71)(73) CHIABURU Simona, MD
(72) CHIABURU Simona, MD; MEREUŢĂ Ion,
MD; CERNAT Victor, MD
(54) Metodă de profilaxie a complicaţiilor
radioterapiei sau a chimioterapiei la
pacienţii cu cancer al glandei mamare
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
oncologie, şi poate fi utilizată pentru profilaxia complicatiilor radioterapiei sau a chimioterapiei la pacienţii cu cancer al glandei mamare. Conform invenţiei, metoda revendicată
constă în aceea că se administrează 200 ml
de un amestec pe bază de infuzie din
rădăcini de păpădie şi partea vegetală de
gălbenele, luate în raport de 1:1, şi nanodiamante de 4…10 nm, în concentraţie de
-9
-10
10 …10 g/L, per os, de două ori pe zi, cu
20 min înainte de masă, concomitent, o dată
pe zi se administrează 20 ml de un amestec
pe bază de ulei de amarant şi ricin, luate în
raport de 1:1, şi nanodiamante de 4…10 nm,
-9
-10
în concentraţie de 10 …10 g/L, per os, cu
20 min înainte de masă, cu 5 zile înainte de
cura de radioterapie sau de chimioterapie,
seria de tratament constituie 20…25 zile.

INVENTIONS

(11)
(51)

meal, 5 days before the radiotherapy or
chemotherapy treatment, the course of
treatment is 20…25 days.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Метод профилактики осложнений радиотерапии или химиотерапии у пациентов с раком молочной железы
Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии и может быть использовано для профилактики осложнений
радиотерапии или химиотерапии у пациентов с раком молочной железы.
Согласно изобретению, заявленный метод состоит в том, что приминают 200 мл
смеси на основе настойки корней одуванчика и растительной части календулы,
взятые в соотношение 1:1 и наноалмазы
-9
-10
4…10 нм, в концентрации 10 …10 г/л,
per os, два раза в день за 20 мин до еды,
одновременно один раз в день приминают
20 мл смеси на основе амарантового и
касторового масла, взятые в соотношение
1:1 и наноалмазы 4…10 нм, в концентра-9
-10
ции 10 …10 г/л, per os, за 20 мин до
еды, за 5 дней до курса радиотерапии или
химиотерапии, курс лечения составляет
20…25 дней.
П. формулы: 1

Revendicări: 1

(54)

(57)
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*
* *
Method for prophylaxis of radiotherapy or
chemotherapy complications in patients
with breast cancer
The invention relates to medicine, particularly
to oncology and may be used for prophylaxis
of radiotherapy or chemotherapy complications in patients with breast cancer.
According to the invention, the claimed
method consists in that it is administered 200
ml of a mixture based on dandelion root and
calendula vegetal part tincture, taken in the
ratio of 1:1, and nanodiamonds of 4…10 nm,
-9
-10
in a concentration of 10 …10 g/L, per os,
twice a day, 20 minutes before a meal, concomitantly, once a day is administered 20 ml
of a mixture based on amaranth and castor
oil, taken in the ratio of 1:1, and nanodiamonds of 4…10 nm, in a concentration of
-9
-10
10 …10 g/L, per os, 20 minutes before a

(11)
(51)

872 (13) Y
Int. Cl.: E04C 1/00 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
(21) s 2014 0064
(22) 2014.05.15
(71)(72)(73) IAŢUC Igor, MD
(74) ŞCERBAN Pavel
(54) Piatră de construcţie
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la
elemente de construcţie pentru executarea
zidăriei din piatră.
Piatră de construcţie, în special, cărămidă
sau bloc artificial de dimensiuni mici, care este executată în formă de paralelipiped drept.
Pe unul dintre paturile (1) pietrei de-a lungul
lui, cu abatere în interior de la două muchii,
care limitează acest pat (1), sunt executate
două proeminenţe longitudinale (7) cu secţiune transversală dreptunghiulară. Pe una
dintre butisele (5) pietrei de-a lungul muchiilor ei verticale, cu abatere în interior de la
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aceste muchii de asemenea sunt executate
două proeminenţe verticale (8) cu secţiune
transversală dreptunghiulară. Proeminenţele
corespunzătoare (7), (8) ale patului (1) şi
butisei (5) pietrei sunt racordate.
În proeminenţele (7) patului (1) pietrei în
punctul din mijloc al acestora pot fi executate
adâncituri sau crestături superficiale (9).

В выступах (7) постели (1) камня в их срединной точке могут быть выполнены углубления или поверхностные прорези (9).
П. формулы: 2
Фиг.: 4

Revendicări: 2
Figuri: 4
*
*

(54)
(57)

*
Building stone
The invention relates to the construction, in
particular to the constructional products for
the erection of stone masonry.
The building stone, mostly brick or smallsized artificial block, is made in the form of a
right parallelepiped. On one of the flats (1) of
stone along it, inwardly indented from two
edges, limiting this flat (1), are made two
longitudinal prominences (7) of rectangular
cross-section. On one of the headers (5) of
stone along its vertical edges, inwardly indented from these edges are also made two
vertical prominences (8) of rectangular crosssection. The corresponding prominences (7),
(8) of the flat (1) and header (5) of stone are
conjugated.
In the prominences (7) of the flat (1) of stone
in their median point may be made recesses
or surface slots (9).
Claims: 2
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Строительный камень
Изобретение относится к строительству, в
частности к строительным изделиям для
возведения каменной кладки.
Строительный камень, преимущественно
кирпич или малоразмерный искусственный блок, выполнен в форме прямого параллелепипеда. На одной из постелей (1)
камня вдоль нее с отступом вовнутрь от
двух ребер, ограничивающих эту постель
(1), выполнены два продольных выступа
(7) прямоугольного поперечного сечения.
На одном из тычков (5) камня вдоль его
вертикальных ребер с отступом вовнутрь
от этих ребер также выполнены два вертикальных выступа (8) прямоугольного
поперечного сечения. Соответствующие
выступы (7), (8) постели (1) и тычка (5)
камня сопряжены.

(11) 873 (13) Y
(51) Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)
(21) s 2014 0117
(22) 2014.09.04
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) NASTAS Vitalie, MD; NICOLAEV Pavel, MD
(54) Impedanţmetru
(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurări
electrice şi electronice şi poate fi utilizată
pentru măsurarea cu precizie înaltă a
componentelor impedanţei.
Impedanţmetrul conţine un generator (1) de
semnal, un rezistor (2), conectat cu un pol la
o ieşire a generatorului (1), două cleme (3 şi
4) pentru conectarea obiectului măsurat, una
(3) dintre care este conectată la cel de-al
doilea pol al rezistorului (2), un convertor (5)
de impedanţă cu două ieşiri, două intrări
pentru reglarea componentelor impedanţei
reproduse şi un punct de referinţă, un amplificator (6), conectat cu o intrare la clemă (3),
două comparatoare (7 şi 8), conectate cu
intrările respectiv la ieşirea amplificatorului
(6) şi la punctul de referinţă al convertorului
(5), precum şi un bloc de comandă (9) cu
două ieşiri, conectate la intrările convertorului
(5), şi cu două intrări, conectate la ieşirile
comparatoarelor (7 şi 8). O ieşire a convertorului (5) este conectată la clemă (4). A
doua ieşire a generatorului (1), a doua intrare
a amplificatorului (6) şi a doua ieşire a
convertorului (5) sunt conectate la masă.
Impedanţmetrul mai conţine un bloc de for-
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mare a semnalului (10), conectat cu intrarea
la punctul de referinţă al convertorului (5), iar
generatorul (1) este dotat cu o intrare de
reglare a tensiunii de ieşire, la care este
conectată ieşirea blocului de formare a
semnalului (10).
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Impedance meter
The invention relates to the electrical and
electronic measuring technology and can be
used for high-precision measurement of impedance components.
The impedance meter comprises a signal
generator (1), a resistor (2), connected with
one pole to one output of the generator (1),
two terminals (3, 4) for connecting the measured object, one (3) of which is connected to
the second pole of the resistor (2), an impedance converter (5) with two outputs, two
inputs for regulating the components of the
reproduced impedance and a reference
point, an amplifier (6), having one input connected to the terminal (3), two comparators
(7, 8), having their inputs connected respectively to the output of the amplifier (6) and to
the reference point of the converter (5), as
well as a control unit (9) with two outputs,
connected to the inputs of the converter (5),
and two inputs, connected to the outputs of
the comparators (7 and 8). One of the outputs of the converter (5) is connected to the
terminal (4). The second output of the generator (1), the second input of the amplifier (6)
and the second output of the converter (5)
are connected to the common wire. Impedance meter also comprises a signal forming
unit (10), having its input connected to the
reference point of the converter (5), and the
generator (1) is provided with an output voltage control input, to which is connected the
output of the signal forming unit (10).
Claims: 1
Fig.: 1
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(54)
(57)

Измеритель импеданса
Изобретение относится к электрической и
электронной измерительной технике и
может быть использовано для измерения
с высокой точностью составляющих импеданса.
Измеритель импеданса содержит генератор (1) сигнала, резистор (2), подключенный одним полюсом к одному выходу генератора (1), две клеммы (3 и 4) для подключения измеряемого объекта, одна (3)
из которых подключена ко второму полюсу резистора (2), конвертор (5) импеданса
с двумя выходами, двумя входами для регулирования составляющих воспроизводимого импеданса и опорной точкой, усилитель (6), подключенный одним входом к
клемме (3), два компаратора (7 и 8), подключенные входами соответственно к выходу усилителя (6) и к опорной точке конвертора (5), а так же блок управления (9) с
двумя выходами, подключенными к входам конвертора (5), и двумя входами,
подключенными к выходам компараторов
(7 и 8). Один из выходов конвертора (5)
подключен к клемме (4). Второй выход генератора (1), второй вход усилителя (6) и
второй выход конвертора (5) подключены
к общему проводу. Измеритель импеданса также содержит блок формирования
сигнала (10), подключенный входом к
опорной точке конвертора (5), а генератор
(1) снабжен входом управления выходного напряжения, к которому подключен выход блока формирования сигнала (10).
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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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

(13) Cod
ST.16
OMPI

1

MD

4286

C1

2

CH

4287

C1

3

MD

4288

C1

4

MD

4289

C1

(51) Indici de clasificare

A01G 7/06 (2006.01)
A01G 29/00 (2006.01)
A01C 23/04 (2006.01)
A01C 21/00 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)
C02F 1/64 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
C02F 9/04 (2006.01)
C02F 9/08 (2006.01)
C02F 103/06 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
C02F 103/32 (2006.01)
C07C 35/36 (2006.01)
C07C 33/00 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

a 2013 0023

2013.04.30

6/2014

a 2010 0077

2008.10.29

6/2014

a 2013 0017

2013.04.02

6/2014

a 2013 0058

2013.08.17

6/2014

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

1
1

Cod
ST.3
OMPI
2
MD

3
779

(13) Cod
ST.16
OMPI
4
Z

2
3
4

MD
MD
MD

780
781
782

Z
Z
Z

5

MD

783

Z

(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

5
A01C 1/06 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A21C 3/02 (2006.01)
A61B 10/02 (2006.01)
A61K 31/56 (2006.01)
A61K 35/76 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)

6
s 2013 0189

7
2013.11.08

8
6/2014

s 2013 0193
s 2014 0007
s 2014 0008

2013.11.14
2014.01.17
2013.07.16

6/2014
6/2014
6/2014

s 2013 0164

2013.10.08

6/2014
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1
6

2
MD

3
784

4
Z

5
B01D 53/14 (2006.01)
B01D 53/52 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
C01G 3/14 (2006.01)
C07C 215/08 (2006.01)

6
s 2013 0199

7
2012.03.29

8
6/2014

7

MD

785

Z

B60K 26/02 (2006.01)
B60K 26/04 (2006.01)

s 2014 0026

2014.03.03

6/2014

8

MD

786

Z

B60K 26/02 (2006.01)
G09B 9/042 (2006.01)

s 2014 0030

2014.03.10

6/2014

9

MD

787

Z

s 2013 0178

2013.10.25

6/2014

10

MD

788

Z

s 2013 0179

2013.10.25

6/2014

11

MD

789

Z

C11B 9/02 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
C12H 1/22 (2006.01)
C25D 21/12 (2006.01)

s 2013 0143

2013.08.12

6/2014

12

MD

790

Z

G01R 27/02 (2006.01)

s 2014 0027

2014.03.05

6/2014
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

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

Nr. depozit /
Data depozit

No. Application number /
Filing date
№
п/п
1

Номер заявки /
Дата подачи
v 2012 0011 /
2012.01.27

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet /
Data acordării

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Наименование
сорта

Номер патента /
Дата предоставления

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU CULTURILE DE CÎMP
"SELECŢIA", MD
b. IACOBUŢA Maria, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
PINTELEI Nina, MD;
DULEPA Lidia, MD;
TARAN Mihail, MD

SOIA
(Glycine max (L.) Merrill)

VERONIA

180 / 2015.01.31

Soybean
(Glycine max (L.) Merrill)
Соя
(Glycine max (L.) Merrill)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /
Issued plant variety patents /
Выданные патенты на сорт растения
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 0017 /
2012.02.17

Nr.
crt.

Nr. depozit /
Data depozit

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
"PORUMBENI", MD

PORUMB
(Zea mays L.)

b. BOROZAN Pantelimon, MD;
BRUMA Serghei, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
MUSTEAŢA Simion, MD;
NUJNAIA Larisa, MD;
PARTAS Evghenia, MD;
POJOGA Vasile, MD;
FRUNZE Ion, MD;
ŞTIRBU Valentin, MD;
LEBEDIUC Gheorghi, MD;
SMÂC Anatolii, RU;
TARASOV Vladimir, RU;
LEBEDENCO Ludmila, RU

Maize
(Zea mays L.)

ROSMOLD 202

165 / 2014.08.31

Кукуруза
(Zea mays 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.

60

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

034268
2013.12.18
00003012668
2013.07.04
GB
British American Tobacco (Brands) Inc.,
US
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii

(540)
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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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(511) NCL(10-2013)
(320) 2013.07.04
34 - ţigarete, tutun, produse de tutun, brichete,
chibrituri, articole pentru fumători;
(220) 2013.12.18
34 - ţigări.

(210) 035670
(220) 2014.08.25
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)

(210) 035374
(220) 2014.07.02
(730) DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 035512
(220) 2014.07.23
(730) PRODIAFARM S.R.L.,
societate comercială, MD
Calea Orheiului nr. 103/3,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, bleu, gri, alb,
negru, roşu, roz, cafeniu, galben.
(511) NCL(10-2014)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibrituri.
(531) CFE(5) 01.05.01; 06.07.01; 06.07.04; 19.03.03;
19.03.24; 24.01.07; 24.01.18; 24.01.19; 27.05.11;
29.01.15.
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(210) 035747
(220) 2014.09.10
(730) ELEMENTOS TRADE LIMITED, CY
Avlonos, 1 Maria House 1075, Nicosia, Cipru
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - abrazivi; produse antistatice de uz menajer;
sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei; aer
presurizat, în recipiente pulverizatoare, pentru curăţare şi desprăfuire; pietre abrazive;
hârtie cu şmirghel; hârtie de lustruit; cremă
de pantofi; vată din bumbac de uz cosmetic,
şi anume discuri de vată pentru scopuri cosmetice; beţişoare cu vată pentru uz cosmetic;
plicuri pentru parfumarea lenjeriei; agenţi de
uscare pentru maşini de spălat vase; adezivi
pentru uz cosmetic; ceară pentru rufe; ceară
pentru duşumele; ceară antiderapantă pentru
pardoseli; ceruri de parchet şi mobilă; ceară
utilizată în cizmărie; ceară de lustruit; deodorante pentru animale de companie; deodorante pentru oameni sau pentru animale;
lichide antiderapante pentru duşumele; lichide pentru curăţarea parbrizelor; cenuşi vulcanice pentru curăţare; pietre de lustruit;
piatră de diatomit pentru lustruit; scoarţă de
quillaja pentru spălare; corindon (abraziv);
coloranţi pentru toaletă; amidon pentru rufe;
creme pentru pielărie; ceruri pentru pielărie;
creme de lustruire; ceară pentru lustruit pantofi; pudră din oxid de fier pentru lustruirea
metalelor şi a sticlei optice; săpunuri; săpunuri dezinfectante; săpunuri deodorante;
săpun pentru ras; produse chimice de accentuare a culorii pentru uz casnic (rufe); calupuri de săpun de toaletă; săpunuri medicinale; săpun antitranspirant; săpun antitranspirant pentru picioare; săpun de migdale; bile
din bumbac de uz cosmetic; paste de dinţi;
produse pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; produse pentru scopuri de igienă, care
fac parte din categoria parfumuri şi produse
cosmetice; preparate pentru înmuierea rufelor; preparate de duş pentru igiena personală
sau folosite ca deodorant (produse de toale-
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tă); produse pentru netezire (apret); preparate pentru albire (rufe); preparate pentru albirea pielăriei; preparate pentru lustruire; produse chimice pentru luciu (culoare) pentru uz
casnic (rufe); produse pentru conferirea luciului; balsamuri pentru rufe; produse pentru
spălare; preparate de curăţare uscată; produse pentru îndepărtarea vopselei; produse
pentru îndepărtarea lacului; produse de demachiere; decapanţi pentru ceară de pardoseli (preparate pentru curăţare); substanţe de
îndepărtare a cerii de pardoseală (produse
de degresare); produse pentru îndepărtarea
ruginii; produse de curăţat; produse pentru
curăţarea tapetelor; produse pentru desfundarea ţevilor de scurgere; preparate de albire
şi spălare; produse chimice de uz casnic
pentru redarea strălucirii culorilor (spălarea
rufelor); produse pentru conferirea luciului
(produse de lustruire); substanţe pentru îndepărtarea petelor; loţiuni (şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice); şerveţele impregnate cu preparate cosmetice; albăstreală
pentru rufe; sodă pentru albire; sodă caustică; sodă cristalizată, pentru curăţare; săruri
pentru înălbire; cosmetice; detergenţi, alţii
decât cei folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi decât cei de uz medical; produse
de degresare, altele decât cele folosite în
procesele de fabricaţie; antitranspirante (produse de toaletă); ţesături impregnate cu detergent pentru curăţare;
05 - bactericide; hârtie pentru prins muşte; hârtie
cu insecticid contra moliilor; vaselină rectificată de uz medical; tampoane de vată antiseptice; vată sterilă (aseptică); vată hidrofilă;
vată de uz medicinal; vată din bumbac de uz
medicinal; produse pentru odorizarea aerului;
deodorante, altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar; dezodorizante pentru
îmbrăcăminte sau materiale textile; plasturi;
benzi adezive pentru scopuri medicale; tifon
pentru pansamente; clei pentru prins muşte;
produse pentru purificarea aerului; preparate
pentru combaterea moliilor; şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice; şerveţele
impregnate cu dezinfectanţi; şerveţele impregnate cu agenţi antibacterieni; dezinfectante folosite pentru igienă; dezinfectante
pentru WC-uri chimice; paraziticide;
16 - lenjerie de masă din hârtie; hârtie igienică;
hârtie de ambalaj; hârtie de filtru; benzi de
hârtie; benzi adezive pentru papetărie sau
menaj; adezivi (lipici) pentru papetărie sau
menaj; benzi autoadezive pentru papetărie
sau menaj; foi absorbante din hârtie sau

MĂRCI
plastic pentru ambalarea produselor alimentare; foi din hârtie sau plastic cu control al
umidităţii pentru ambalare; folii din viscoză
pentru ambalare; foi de celuloză regenerată
pentru ambalaj; folii cu bule de aer din material plastic pentru ambalarea sau condiţionarea mărfurilor; materiale de ambalaj pe bază
de amidon; materiale pentru filtrare din hârtie; pungi (învelitoare, săculeţe) pentru ambalaj din hârtie sau material plastic; saci de
gunoi din hârtie sau din material plastic; bavete din hârtie; ambalaje din carton sau din
hârtie pentru sticle; cornete (de hârtie); pungi
pentru gătit în cuptorul cu microunde; şerveţele de hârtie; folii din material plastic pentru
ambalaj; prosoape din hârtie; şerveţele pentru demachiat din hârtie; şerveţele de toaletă
din hârtie; şerveţele rotunde din hârtie pentru
masă; individualuri de masă din hârtie; şerveţele de masă din hârtie; feţe de masă din
hârtie; ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle; filtre de cafea din hârtie; hârtie
metalizată argintie;
21 - farfurii din hârtie; bureţi pentru exfolierea
pielii; bureţi de menaj; bureţi de toaletă; aparate deodorizante pentru uz personal; suporturi pentru bureţi; suporturi pentru scobitori;
savoniere; suporturi pentru prosoape; suporturi pentru role de hârtie igienică; dozatoare
de săpun; piei tăbăcite pentru curăţat; scobitori; produse pentru periat; piele de lustruit;
inele pentru şerveţele; materiale de lustruit,
cu excepţia preparatelor şi materialelor din
hârtie şi din piatră; sacoşe termoizolante;
seringi de glazurat; bureţi din sârmă pentru
curăţarea vaselor de bucătărie; truse de toaletă; aţă dentară; fire de sticlă, cu excepţia
celor pentru uz textil; deşeuri de bumbac
pentru curăţare; deşeuri de lână pentru curăţat; câlţi pentru curăţat; mânuşi de menaj;
mănuşi de grădinărit; tăvi de uz casnic din
hârtie; bureţi abrazivi pentru bucătărie; tampoane pentru curăţare; aparate de ceruit
neelectrice; cârlige de rufe; pămătufuri
pentru pudrat; aparate pentru şters praful
neelectrice; dozatoare pentru hârtie igienică;
limbi de încălţat pantofii; perii de sârmă pentru curăţat; paie de băut; farfurii de unică
folosinţă; cârpe pentru spălat duşumele; cârpe de curăţat, inclusiv din viscoză; cârpe
pentru ştergerea prafului; ştergătoare de
mobilă; aparate pentru răspândirea aerosolilor (altele decât cele folosite în scopuri medicale); văcsuitoare pentru încălţăminte neelectrice; dispozitive electrice pentru atragerea
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şi distrugerea insectelor; ustensile de menaj;
filtre pentru menaj; filtre de cafea neelectrice;
pliciuri de muşte; huse pentru mese de călcat; mopuri; storcătoare de găleată pentru
mopuri; păr de animale (perii şi pensule);
perii pentru spălarea veselei; perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi a containerelor;
perii pentru sticlele de lampă; perii abrazive;
periuţe de dinţi; perii pentru încălţăminte;
perii de smolit cu coadă lungă; perii de toaletă; perii.
(531) CFE(5) 27.05.10.

(210) 035818
(220) 2014.09.23
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A.,
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035819
(220) 2014.09.23
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A.,
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035822
(220) 2014.09.19
(730) Private Joint Stock Company "AVK", UA
1 Aleksandrovka str., 9, Donetsk, 83062,
Ucraina
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(540)

(511) NCL(10-2014)
30 - caramele (bomboane); produse de cofetărie;
pastile caramel (bomboane); acadele; bomboane cu mentă; fondante (cofetărie); produse de cofetărie sub formă de jeleu; produse
de cofetărie pe bază de zahăr; bomboane
(dulciuri); ciocolată.

(210) 035845
(220) 2014.09.24
(730) TOVARISTVO Z OBMEJENOIU VIDPOVIDALINISTIU "PERŞA VINOKURNA KOMPANIA", UA
vul. Bogatirsika 9, oficiu 9, 804209 m. Kiev,
Ucraina
(540)

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

(210) 035872
(220) 2014.09.30
(730) MORAR Victoria, MD
Str. Pietrarilor nr. 14, bloc 3, ap. 5,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035874
(220) 2014.09.30
(730) SPORT DANS CLUB S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 14/1, ap. 32,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, auriu, roşu.
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

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

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 05.07.05; 28.05.00;
29.01.13.

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 035871
(220) 2014.09.30
(730) MORAR Victoria, MD
Str. Pietrarilor nr. 14, bloc 3, ap. 5,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(531) CFE(5) 21.03.01; 26.02.01; 26.02.08; 27.05.11;
27.05.22.

(210) 035875
(220) 2014.09.30
(730) SPORT DANS CLUB S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 14/1, ap. 32,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2015
(540)

(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 035876
(220) 2014.09.30
(730) SPORT DANS CLUB S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 14/1, ap. 32,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "MOLDOVA", "VIN", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(550)* Marcă - proprietate a statului.
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 03.07.07; 03.07.16; 03.07.24; 05.03.04;
05.07.10; 19.07.01; 19.07.22.

(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;

(210) 035880
(220) 2014.10.01
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 02.01.08; 02.03.08; 02.03.16; 21.03.10;
26.01.14; 27.01.07; 27.03.15.

(210) 035878
(220) 2014.09.30
(730) Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: albastru, bleu, gri, alb,
negru, roşu, cafeniu, galben, verde.
(511) NCL(10-2014)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun,
inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru
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rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri.

TRADEMARKS
(210) 035895
(220) 2014.10.07
(730) ELEMENTOS TRADE LIMITED, CY
Avlonos, 1 Maria House 1075, Nicosia, Cipru
(540)

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.15.09; 06.07.05; 06.07.25;
07.01.06; 19.03.03; 24.01.18; 24.01.19; 25.01.15;
26.11.13; 27.05.11; 29.01.15.

(210) 035882
(220) 2014.10.01
(730) Abbott Products Operations AG, CH
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil,
Elveţia
(540)

(511) NCL(10-2014)
10 - aparate şi instrumente medicale pentru diagnosticarea sarcinii şi efectuarea analizelor
în perioada sarcinii, aparate pentru monitorizarea ovulaţiei.

(210) 035883
(220) 2014.10.01
(730) Abbott Products Operations AG, CH
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil,
Elveţia
(540)

(511) NCL(10-2014)
10 - aparate şi instrumente medicale pentru diagnosticarea sarcinii şi efectuarea analizelor
în perioada sarcinii, aparate pentru monitorizarea ovulaţiei.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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(511) NCL(10-2014)
03 - abrazivi; produse antistatice de uz menajer;
sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei; aer
presurizat, în recipiente pulverizatoare, pentru curăţare şi desprăfuire; pietre abrazive;
hârtie cu şmirghel; hârtie de lustruit; cremă
de pantofi; vată din bumbac de uz cosmetic,
şi anume discuri de vată pentru scopuri cosmetice; beţişoare cu vată pentru uz cosmetic;
plicuri pentru parfumarea lenjeriei; agenţi de
uscare pentru maşini de spălat vase; adezivi
pentru uz cosmetic; ceară pentru rufe; ceară
pentru duşumele; ceară antiderapantă pentru
pardoseli; ceruri de parchet şi mobilă; ceară
utilizată în cizmărie; ceară de lustruit; deodorante pentru animale de companie; deodorante pentru oameni sau pentru animale;
lichide antiderapante pentru duşumele; lichide pentru curăţarea parbrizelor; cenuşi vulcanice pentru curăţare; pietre de lustruit;
piatră de diatomit pentru lustruit; scoarţă de
quillaja pentru spălare; corindon (abraziv);
coloranţi pentru toaletă; amidon pentru rufe;
creme pentru pielărie; ceruri pentru pielărie;
creme de lustruire; ceară pentru lustruit pantofi; pudră din oxid de fier pentru lustruirea
metalelor şi a sticlei optice; săpunuri; săpunuri dezinfectante; săpunuri deodorante;
săpun pentru ras; produse chimice de accentuare a culorii pentru uz casnic (rufe); calupuri de săpun de toaletă; săpunuri medicinale; săpun antitranspirant; săpun antitranspirant pentru picioare; săpun de migdale; bile
din bumbac de uz cosmetic; paste de dinţi;
produse pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; produse pentru scopuri de igienă, care
fac parte din categoria parfumuri şi produse
cosmetice; preparate pentru înmuierea rufelor; preparate de duş pentru igiena personală
sau folosite ca deodorant (produse de toaletă); produse pentru netezire (apret); preparate pentru albire (rufe); preparate pentru albirea pielăriei; preparate pentru lustruire; pro-

MĂRCI
duse chimice pentru luciu (culoare) pentru uz
casnic (rufe); produse pentru conferirea luciului; balsamuri pentru rufe; produse pentru
spălare; preparate de curăţare uscată; produse pentru îndepărtarea vopselei; produse
pentru îndepărtarea lacului; produse de demachiere; decapanţi pentru ceară de pardoseli (preparate pentru curăţare); substanţe de
îndepărtare a cerii de pardoseală (produse
de degresare); produse pentru îndepărtarea
ruginii; produse de curăţat; produse pentru
curăţarea tapetelor; produse pentru desfundarea ţevilor de scurgere; preparate de albire
şi spălare; produse chimice de uz casnic
pentru redarea strălucirii culorilor (spălarea
rufelor); produse pentru conferirea luciului
(produse de lustruire); substanţe pentru îndepărtarea petelor; loţiuni (şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice); şerveţele impregnate cu preparate cosmetice; albăstreală
pentru rufe; sodă pentru albire; sodă caustică; sodă cristalizată, pentru curăţare; săruri
pentru înălbire; cosmetice; detergenţi, alţii
decât cei folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi decât cei de uz medical; produse
de degresare, altele decât cele folosite în
procesele de fabricaţie; antitranspirante
(produse de toaletă); ţesături impregnate cu
detergent pentru curăţare;
05 - bactericide; hârtie pentru prins muşte; hârtie
cu insecticid contra moliilor; vaselină rectificată de uz medical; tampoane de vată antiseptice; vată sterilă (aseptică); vată hidrofilă;
vată de uz medicinal; vată din bumbac de uz
medicinal; produse pentru odorizarea aerului;
deodorante, altele decât cele de uz personal
sau de uz veterinar; dezodorizante pentru
îmbrăcăminte sau materiale textile; plasturi;
benzi adezive pentru scopuri medicale; tifon
pentru pansamente; clei pentru prins muşte;
produse pentru purificarea aerului; preparate
pentru combaterea moliilor; şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice; şerveţele
impregnate cu dezinfectanţi; şerveţele impregnate cu agenţi antibacterieni; dezinfectante folosite pentru igienă; dezinfectante
pentru WC-uri chimice; paraziticide.
(531) CFE(5) 27.05.09; 27.05.11.

MD - BOPI 1/2015
(540)

(591) Culori revendicate: verde, galben, gri, negru,
alb, cafeniu, cafeniu-închis, bej, roşu, oranj,
albastru.
(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) 02.01.12; 21.03.15; 25.01.06; 27.05.02;
29.01.15.

(210) 035952
(220) 2014.10.15
(730) DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti,
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.

(210) 035930
(220) 2014.10.09
(730) DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd
floor, Office 301, 1070 Nicosia, Cipru
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(210) 035953
(220) 2014.10.15
(730) DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti,
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.

(210) 035954
(220) 2014.10.15
(730) DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 035968
(220) 2014.10.17
(730) CERESCU Valeriu, MD
Bd. Traian nr. 23/2, ap. 15,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
ŢURCANU Corneliu, MD
Str. Toma Ciorbă nr. 32/1, ap. 24,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 035973
(220) 2014.10.17
(730) Private Joint Stock Company "AVK", UA
1 Aleksandrovka str., 9, Donetsk, 83062,
Ucraina
(540)

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

(210) 035955
(220) 2014.10.15
(730) DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti,
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;
35 - prezentare de produse, organizare de expoziţii, publicitate televizată.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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MĂRCI
(210) 035975
(220) 2014.10.17
(730) Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., US
Four Limited Parkway, Reynoldsburg,
Ohio 43068, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - articole de purtat la ochi şi accesorii, şi anume ochelari de soare, tocuri pentru ochelari
fără braţe, rame de ochelari; recipiente şi
etuiuri pentru lentile de contact; huse de protecţie şi carcase pentru telefoane mobile,
laptopuri, tablete şi playere media portabile;
genţi pentru transport pentru telefoane mobile,
laptopuri, tablete şi playere media portabile;
24 - aşternuturi de pat, şi anume cuverturi matlasate, pilote, pături, cearşafuri, feţe de pernă;
prosoape.

(210) 035977
(220) 2014.10.20
(730) SIMIONOV Vladimir, MD
Str. Gheorghe Caşu nr. 4, bloc 1, ap. 3,
MD-2025, 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.

MD - BOPI 1/2015
(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) 035979
(220) 2014.10.20
(730) SIMIONOV Vladimir, MD
Str. Gheorghe Caşu nr. 4, bloc 1, ap. 3,
MD-2025, 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) 035980
(220) 2014.10.20
(730) SIMIONOV Vladimir, MD
Str. Gheorghe Caşu nr. 4, bloc 1, ap. 3,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 035978
(220) 2014.10.20
(730) SIMIONOV Vladimir, MD
Str. Gheorghe Caşu nr. 4, bloc 1, ap. 3,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 1/2015
(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) 035987
(220) 2014.10.21
(730) GUDUMAC Nadejda, MD
Str. Păcii nr. 9/2,
MD-4300, Căuşeni, Republica Moldova
GHEORGHIŢĂ Andrian, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 1, ap. 74,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 24.09.02;
24.09.03; 24.09.09; 24.09.22; 27.05.08.

(210) 035997
(220) 2014.10.22
(730) STARTER PLUS S.R.L., MD
Str. Ioana Radu nr. 29,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10-2014)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(531) CFE(5) 15.07.01; 15.07.02; 15.07.19; 27.05.08.

(210) 035999
(220) 2014.10.23
(730) Discovery Communications, LLC, US
One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru.
(511) NCL(10-2014)
09 - înregistrări audiovizuale preînregistrate, casete audio, discuri video, discuri compacte,
DVD-uri şi software multimedia înregistrate
pe CD-ROM, toate oferind subiecte de interes uman general; clipuri video preînregistrate descărcabile, clipuri audio preînregistrate;
text şi grafică păstrate în calculatoare personale electronice şi în dispozitive fără fir portabile, toate oferind subiecte de interes uman
general;
38 - servicii de comunicaţii, şi anume transmiterea continuă a înregistrărilor audio şi audiovizuale prin Internet, reţele de cablu, reţele
fără fir, satelit sau reţele multimedia interactive; servicii de difuzare de conţinut audio şi
video prin Internet; transmiterea de informaţii
în domeniul audiovizual; servicii de difuzare
de programe de televiziune; servicii de televiziune prin cablu; difuzare de programe de
televiziune prin satelit; servicii media mobile
în domeniul transmiterii electronice a conţinutului media de divertisment; servicii de
podcasting; servicii de webcasting; servicii
de transmisie video la cerere; furnizare de
forumuri on-line pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de calculatoare; furnizare
de camere de chat on-line şi de panouri de
afişaj electronice pentru transmiterea de mesaje între utilizatori în domenii de interes
general;
41 - servicii de divertisment, şi anume programe
multimedia continue în domenii de interes
general, distribuite prin intermediul diferitor
platforme prin forme multiple de mijloace de
transmisie; furnizare de informaţii de diver-
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tisment cu privire la programele de televiziune continue printr-o reţea globală de calculatoare; producţie de programe de televiziune;
producţie de programe multimedia; producţie
de filme.

MD - BOPI 1/2015
(511) NCL(10-2014)
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului.

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.13; 26.03.06; 26.07.01;
27.01.05.

(210) 036000
(220) 2014.10.27
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 036002
(220) 2014.10.27
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, 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.

(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) 01.03.01; 01.03.15; 26.04.13; 26.04.24;
26.07.20; 27.01.03.

(531) CFE(5) 26.02.08; 26.07.11; 27.01.05; 27.03.15.

(210) 036001
(220) 2014.10.27
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 036004
(220) 2014.10.27
(730) RUSNAC Serghei, MD
Bd. Traian nr. 21, bloc 3, ap. 109,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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MD - BOPI 1/2015
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 036005
(220) 2014.10.27
(730) GROIAN Savelie, MD
Str. Dragomirna nr. 9, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
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;
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;
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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(210) 036010
(220) 2014.10.27
(730) NESTEROV Andrei, MD
Str. A. Puşkin nr. 43, ap. 14,
MD-2005, 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;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 036011
(220) 2014.10.27
(730) NESTEROV Andrei, MD
Str. A. Puşkin nr. 43, ap. 14,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 036016
(220) 2014.10.27
(730) EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT
S.A., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Uzinelor nr. 210/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2015
(210) 036020
(220) 2014.10.28
(730) ANDON Ala, MD
Str. Ismail nr. 16, ap. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 036017
(220) 2014.10.27
(730) EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT
S.A., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Uzinelor nr. 210/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
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;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;

(511) NCL(10-2014)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 036018
(220) 2014.10.27
(730) EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT
S.A., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Uzinelor nr. 210/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

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.

(210) 036021
(220) 2014.10.28
(730) SÎRBU Anatolie, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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MD - BOPI 1/2015
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

036022
2014.10.28
86/265,793
2014.04.29
US
Titan International, Inc., US
2701 Spruce Street, Quincy, Illinois 62301,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(10-2014)
12 - anvelope (pneuri).

(210) 036027
(220) 2014.10.29
(730) Celgene Corporation, US
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice, şi anume medicamente inhibitoare cu citokină; preparate farmaceutice care fortifică sistemul imunitar; preparate farmaceutice pentru tratarea afecţiunilor
circulatorii şi a cancerului.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 036028
(220) 2014.10.29
(730) ZHERMACK S.p.A, IT
Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia
Polesine (RO), Italia
(540)

(511) NCL(10-2014)
01 - silicon, alte produse chimice de uz industrial
şi chimic;
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05 - produse chimice dentare, şi anume produse
chimice pentru mulaje dentare; alginate de
siliconi de laborator pentru utilizare în mecanici dentare; răşini, cimenturi, ipsos dentar şi
lichide de sterilizare şi dezinfectante pentru
utilizare în mecanici dentare, de uz dentar şi
pentru ortodonţie; masticuri de modelare de
uz dentar cu matriţe pentru impresiuni dentare şi măşti; lichide de sterilizare şi dezinfectare
pentru utilizare într-un cabinet stomatologic;
10 - tăvi metalice pentru impresiuni dentare; seringi pentru injecţii de uz dentar; echipament
electric medical; micromotor pentru uz dentar; piese operate manual şi echipamente
pentru curăţare dentară; cuptoare pentru
sterilizare şi de polimerizare de uz dentar.

(210) 036030
(220) 2014.10.29
(730) RFE/RL, Inc., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware,
US
1201 Connecticut Avenue, NW, Suite 400,
Washington, DC 20036, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - software de calculatoare; programe de utilizare de software de calculator pentru telefoane mobile, playere media portabile, playere video portabile şi calculatoare portabile,
inclusiv, software pentru a oferi acces la audio, audiovizual, precum şi conţinutul vizual
în domeniile de ştiri, afaceri publice, precum
şi programe de divertisment;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
livrarea on-line de informaţii privind problemele de afaceri, ediţiile de stat, comerciale şi
politice, a informaţiei referitoare la modul de
votare şi de înregistrare pentru votare;
38 - telecomunicaţii; servicii privind emisiunile
radio şi televizate, oferind forumuri on-line
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de calculatoare a ştirilor, privind viaţa
socială, afacerile publice şi de divertisment;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; crearea programelor

MĂRCI
privind starea vieţii sociale şi a programelor
de divertisment; servicii de editare electronică, inclusiv publicarea prin intermediul Internetului a lucrărilor terţilor în domeniul ştirilor,
vieţii sociale şi a divertismentului.
(531) CFE(5) 28.05.00.

MD - BOPI 1/2015
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(10-2014)
30 - făină şi preparate făcute din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 036035
(220) 2014.10.31
(730) MODA-PRESTIJ S.R.L., MD
Bd. Decebal nr. 89, ap. 72,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu.
(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.13.07; 05.13.25; 25.01.13; 25.01.25;
27.05.24; 29.01.13.

(210) 036042
(220) 2014.11.04
(730) KARINA NICO S.R.L., MD
Str. Constructorilor nr. 151,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 08.01.07; 08.01.08; 08.01.15; 25.01.05;
25.01.10; 25.01.13; 27.05.11; 29.01.13.

(210) 036043
(220) 2014.11.03
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North
Carolina, US
700 Anderson Hill Road, Purchase,
New York 10577, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, pasăre şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
preparate; dulceţuri, jeleuri, compoturi; ouă;
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; gustări gata preparate care conţin în special cartofi, nuci, produse din nuci,
cereale (seminţe), fructe, legume sau o combinaţie a acestora, inclusiv chipsuri de cartofi, chipsuri, cipsuri din fructe, gustări pe
bază de fructe, creme pe bază de fructe, fulgi
din legume, gustări pe bază de legume, produse tartinabile pe bază de legume, chipsuri
de taro, gustări de porc, gustări de vită,
gustări pe bază de soia.

(210) 036046
(220) 2014.11.05
(730) Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., US
Four Limited Parkway, Reynoldsburg,
Ohio 43068, Statele Unite ale Americii
(540)
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MD - BOPI 1/2015
(511) NCL(10-2014)
35 - servicii prestate de magazine de vânzare cu
amănuntul, servicii prestate de magazine de
vânzare cu amănuntul on-line şi servicii de
vânzare cu amănuntul în baza comenzilor
prin poştă, toate în domeniul îmbrăcămintei,
inclusiv a lenjeriei şi lenjeriei intime, produselor din piele, accesoriilor de modă, bijuteriilor,
giuvaiergeriei, încălţămintei, cosmeticilor,
produselor pentru îngrijire personală, ochelarilor, valizelor, genţilor şi produselor de uz
casnic.

(210) 036048
(220) 2014.11.05
(730) DUMITRAŞCU Anton, MD
Str. Pentru Zadnipru nr. 19,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
CAUŞ Artur, MD
Str. 31 August nr. 2, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
MARIN Marian, MD
Str. Braniştii nr. 17,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială;
43 - servicii prestate de restaurante.

(210) 036061
(220) 2014.11.10
(730) Ursus Breweries S.A., RO
Sos. Pipera nr. 43, Corp A, etaj 2, sector 2,
Bucharest, România
(540)

(511) NCL(10-2014)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 036064
(220) 2014.11.07
(730) Shenzhen
Chengrun
Communication
Equipment CO., Ltd, CN
402, West Wing, Huamei Building, Zhenxing
Road, Futian District, Shenzhen, China
(540)

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.23; 26.07.18; 26.13.25;
27.01.05; 29.01.12.

(210) 036049
(220) 2014.11.05
(730) DUCATES GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti,
Republica Moldova
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(511) NCL(10-2014)
09 - radiouri, instrumente de navigaţie, aparate
radiotelefonice, aparate telefonice, roboţi
telefonici, telefoane video, telefoane portabile, pagere radio, dispozitive de navigare prin
satelit, staţii de radio portative;

MĂRCI
16 - cartoane, articole din carton, afişe, prospecte, hârtie de ambalat, sacoşe (plicuri, pungi)
de ambalat din hârtie sau plastic, cutii din
carton sau din hârtie, pungi pentru gunoi din
hârtie sau din plastic.

MD - BOPI 1/2015
(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.20; 27.05.19.

(531) CFE(5) 03.13.01; 03.13.24; 05.03.13; 05.05.20;
05.05.21; 26.13.25; 27.05.01.

(210) 036067
(220) 2014.11.07
(730) ŢURCAN Ecaterina, MD
Str. Ioana Radu nr. 3,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 036070
(220) 2014.11.07
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company,
US
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
44 - servicii de consultanţă în legătură cu agricultura, dăunătorii plantelor şi bolile plantelor;
servicii de consultanţă în legătură cu aplicarea chimicalelor folosite în agricultură şi pesticidelor; furnizare de informaţii on-line referitoare la industria agricolă, prin intermediul
Internetului.

(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 25.01.25;
27.05.02.

(210) 036092
(220) 2014.11.11
(730) FEREX S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 130, ap. 13,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 036068
(220) 2014.11.07
(730) ŢURCAN Ecaterina, MD
Str. Ioana Radu nr. 3,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(591) Culori revendicate: albastru, verde-închis,
galben, alb, roşu.
(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
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) 05.01.12; 06.03.01; 06.03.02; 06.06.02;
06.06.03; 06.06.25; 26.01.13; 26.01.15; 27.05.02;
29.01.15.

(210) 036093
(220) 2014.11.10
(730) GODOROJA Alexandru, MD
Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 3, ap. 29,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(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;
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;
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;
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;
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);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
(531) CFE(5) 01.15.15; 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16;
05.07.13; 27.05.01.
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MĂRCI
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

036097
2014.11.11
77447/03
2014.06.06
GE
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia

(540)

MD - BOPI 1/2015
chiloţi; cămăşi, tricouri; şorturi; pantaloni
scurţi, tricouri de bumbac, hanorace, flanele,
pulovere sportive.
(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.23; 26.07.15; 26.11.02.

(210) 036171
(220) 2014.11.20
(730) Orange Brand Services Limited, GB
3 More London Riverside, London SE1 2AQ,
Regatul Unit
(540)

(511) NCL(10-2014)
(320) 2014.06.06
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigarete, trabucuri, ţigări
de foi; tutun de prizat; articole pentru fumători incluse în clasa 34; foi de ţigară, tuburi
de ţigară şi chibrituri;
(220) 2014.11.11
34 - substanţe pentru fumat vândute separat sau
amestecate cu tutun, nefiind în scopuri medicale sau curative.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 036143
(220) 2014.11.13
(730) Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, US
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
25 - articole de îmbrăcăminte; articole pentru
acoperirea capului; uniforme sportive; şepci
base-ball, caschete; scurte, jachete, veste,
jerseuri; pantaloni, desuuri (lenjerie de corp),

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; servicii de marketing; promovare
comercială; gestionarea afacerilor; administrarea afacerilor; organizarea şi gestionarea
programelor de stimulare şi fidelizare comercială; servicii de informaţii în domeniul afacerilor; servicii de consultanţă referitoare la
gestionarea centrelor de apel telefonic; servicii de aprovizionare pentru terţi; servicii de
consultanţă referitoare la achiziţionarea produselor şi serviciilor; intermediere de contracte pentru procurarea şi vânzarea produselor şi serviciilor pentru terţi; servicii de externalizare (asistenţă în afaceri); servicii de
consultanţă în afaceri referitoare la planificarea şi redresarea în caz de dezastru; prelucrarea şi organizarea administrativă a comenzilor prin poştă; organizare de întâlniri de
afaceri; cercetare şi studii în domeniul afacerilor; servicii de previziuni în domeniul afacerilor; cercetare şi studii de piaţă în domeniul
protecţiei mediului, energiilor noi, conservării
resurselor naturale şi dezvoltării durabile;
furnizarea serviciilor comerciale, de secretariat şi birou; servicii de revista presei şi servicii informative; cercetarea pieţei; analiza pieţei; colectarea şi analiza datelor privind cercetarea pieţei; cercetarea pieţei şi studii de
marketing; organizarea şi coordonarea expoziţiilor în scop comercial; servicii de caritate,
şi anume gestionarea şi administrarea afacerilor; servicii de caritate, şi anume organizarea şi coordonarea programelor de voluntariat şi proiectelor de servicii comunitare; regruparea, în avantajul terţilor, a unei varietăţi
de produse electronice şi electrice de telecomunicaţie, de calcul, piese, elemente de
conexiune şi accesorii pentru produsele sus-
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menţionate, cartele de date, dispozitive şi
echipamente de securitate, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole de acoperit capul, accesorii, materiale textile, produse din in de uz
casnic, valize şi genţi, materiale de imprimerie şi papetărie, articole-cadou, jucării, echipamente pentru jocuri şi sport, bijuterii, ceasornicărie, echipamente şi ustensile de uz
casnic, mobilă şi articole de mobilare, cosmetice şi produse de îngrijire personală, produse de farmacie generală, produse de curăţare, produse de îngrijire a sănătăţii, alimente
pentru oameni şi produse de băcănie, băuturi, permiţând consumatorilor să vizualizeze
în mod convenabil şi să procure aceste produse; procurarea şi vânzarea energiei; vânzarea la licitaţie efectuată prin Internet; servicii în vederea administrării afacerilor pentru
procesarea vânzărilor efectuate prin Internet;
servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic; furnizarea informaţiilor
şi consultaţiilor referitoare la livrarea şi promovarea articolelor de consum, selectării şi
demonstrării produselor; furnizarea informaţiilor şi consultaţiilor cumpărătorilor potenţiali
de articole de consum şi produse; compilarea şi transcrierea datelor; compilarea anunţurilor publicitare pentru utilizarea în calitate
de pagini web pe Internet; producţie de filme
publicitare; compilarea repertoriilor pentru
publicare pe Internet; furnizarea spaţiului pe
pagini web pentru promovarea produselor şi
serviciilor; servicii de procesare a datelor şi
bazelor de date; servicii de telemarketing;
servicii de răspuns telefonic şi de prelucrare
a mesajelor; operarea centrelor de apel telefonic; operarea centrelor de monitorizare la
distanţă; servicii de gestionare a datelor şi de
inventariere electronică; servicii de verificare
a procesării datelor şi de autentificare în domeniul transportării, înregistrării în aeroporturi, rezervării călătoriilor, emiterii de bilete
pentru călătorie şi emiterii de bilete pentru
evenimente sportive şi culturale; servicii de
verificare pentru bilete, cupoane, tichete,
reduceri, programe de fidelizare, carduricadou şi certificate-cadou; servicii de consiliere, de informare şi de consultanţă referitoare la toate serviciile sus-menţionate;
36 - servicii financiare; servicii bancare; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; asigurare şi finanţare a aparatelor, sistemelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii; furnizarea instalaţiilor şi serviciilor de carduri de credit; furnizarea serviciilor de transfer electronic a fondurilor şi a instalaţiilor pentru tranzacţii online; procesarea plăţilor pentru achiziţionarea
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produselor şi serviciilor printr-o reţea de comunicaţii electronică; servicii de plată automatizată; operaţiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare (sistem bancar prin Internet);
procesarea electronică a plăţilor prin intermediul unei reţele globale de calculatoare;
transfer electronic de fonduri prin intermediul
reţelelor de telecomunicaţii; servicii de plată
furnizate prin aparate şi dispozitive de telecomunicaţii fără fir; servicii de garantare a
mandatelor poştale; servicii de procesare a
plăţilor; transfer electronic de valută; servicii
de plată fără contact; servicii de gestionare a
investiţiilor şi fondurilor; administrarea fondurilor şi investiţiilor; servicii financiare computerizate; furnizarea serviciilor de evaluare în
regim on-line; afaceri imobiliare; gestionarea
proprietăţilor imobiliare şi informaţii şi consultaţii referitoare la serviciile sus-menţionate;
furnizarea informaţiilor financiare; cotaţii de
bursă; servicii de furnizare de informaţii privind acţiunile şi obligaţiunile; servicii de brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni; activităţi de
colectare de fonduri; colectare de fonduri de
binefacere, organizarea colectării şi organizarea activităţilor de colectare de fonduri;
sponsorizare financiară; servicii referitoare la
reduceri; servicii de informare şi de consultanţă referitoare la asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare, tranzacţii bancare la
domiciliu şi prin Internet, informaţiile privind
acţiunile şi obligaţiunile, brokerajul de acţiuni
şi obligaţiuni, prestate în regim on-line de la
o bază de date computerizată sau Internet;
servicii de consiliere, de informare şi de consultanţă referitoare la toate serviciile susmenţionate;
41 - servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii referitoare la evenimentele de educaţie, divertisment, sportive şi culturale furnizate on-line dintr-o bază de date computerizată sau Internet sau furnizate prin alte mijloace; servicii de jocuri electronice furnizate
dintr-o bază de date computerizată sau prin
intermediul Internetului; servicii de închiriere
a jocurilor video, audio şi de calculator; servicii de divertisment radiofonic şi televizat;
publicare şi producţie de lucrări muzicale,
filme (altele decât filmele publicitare), programe radiofonice şi televizate şi de programe de teleshopping şi webshopping; organizarea jocurilor şi competiţiilor; furnizarea
publicaţiilor electronice on-line; furnizarea
programelor pentru jocuri video de larg consum şi aparate de jocuri portabile prin comu-

MĂRCI
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nicarea fără fir (nedescărcabile); publicarea
cărţilor electronice şi jurnalelor on-line; furnizarea filmelor, divertismentului televizat şi a
clipurilor muzicale prin intermediul unei pagini web interactive; publicarea textelor în
format electronic sau în alt mod; servicii de
publicare şi producţie pentru mijloacele de
comunicare audio şi/sau vizuale; servicii de
expoziţii; furnizarea accesului on-line la expoziţii şi servicii de expoziţii; organizarea,
producţia şi prezentarea concertelor muzicale, spectacolelor, festivalurilor, turneelor muzicale, teatrale şi video şi altor spectacole,
evenimente şi activităţi muzicale şi culturale;
organizarea, administrarea sau gestionarea
evenimentelor de jocuri video; servicii de
editare în procesul de post-producţie a muzicii, materialelor video şi a filmelor; servicii de
programare a ştirilor pentru transmiterea prin
Internet; organizarea şi coordonarea conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor, lucrărilor practice, atelierelor de lucru, cursurilor,
convenţiilor şi expoziţiilor; cursuri şi sesiuni
de studiere sau de instruire, interactive şi la
distanţă, furnizate on-line prin intermediul
unui link de telecomunicaţii sau unei reţele
de calculatoare sau furnizate prin alte mijloace; servicii de traducere; servicii de galerii de
artă furnizate on-line prin intermediul unui
link de telecomunicaţii; servicii de jocuri de
noroc; servicii de cluburi; servicii de rezervare de bilete pentru evenimente, evenimente
sportive, culturale şi de divertisment; servicii
ale bibliotecilor electronice pentru furnizarea
informaţiilor electronice (inclusiv a informaţiilor arhivate) sub formă de texte electronice,
informaţii şi date audio şi/sau video, jocuri şi
divertisment; furnizarea şi gestionarea conferinţelor electronice, grupurilor de discuţii şi
chat room-urilor; furnizare de muzică digitală
(nedescărcabilă) de pe Internet; furnizare de
fotografii, imagini, reprezentări grafice, sound
bites, filme, înregistrări video şi programe
audiovizuale (nedescărcabile) on-line sau din
baze de date computerizate, de pe Internet
sau de pe pagini web din Internet; servicii de
fotografiere; furnizare de informaţii şi consultanţă referitoare la toate serviciile susmenţionate.

(210) 036172
(220) 2014.11.20
(730) Gilead Sciences Ireland UC, IE
IDA Business and Technology
Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda

Park,

(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice.

(210) 036173
(220) 2014.11.20
(730) ALDI GmbH & Co. KG, DE
Burgstrasse 37, D-45476
Mulheim an der Ruhr, Germania
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-închis,
albastru-deschis, roşu, portocaliu, galben.
(511) NCL(10-2014)
35 - vânzare cu amănuntul a produselor agricole,
produselor horticole, produselor forestiere,
produselor alimentare, preparatelor pentru
spălare, preparatelor pentru curăţare, articolelor pentru curăţare, dezinfectanţilor, cosmeticelor, articolelor sanitare, medicamentelor
eliberate fără prescripţie, suplimentelor alimentare, focurilor de artificii, aparatelor electrice şi accesoriilor, aparatelor electronice şi
accesoriilor pentru acestea, calculatoarelor şi
accesoriilor pentru calculatoare, compactdiscurilor, hardware şi software de calculatoare, dispozitivelor de iluminat, uneltelor,
aparatelor horticole şi accesoriilor pentru
acestea, bicicletelor şi accesoriilor pentru
acestea, accesoriilor pentru automobile, cea-
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surilor, ceasurilor şi bijuteriilor, papetăriei şi
articolelor de birou, cărţilor şi altor materiale
tipărite, mobilei şi altor accesorii pentru mobile, mobilei de grădină, ustensilelor de bucătărie de uz menajer şi accesoriilor pentru
acestea, produselor de uz menajer, cuverturilor, inclusiv a pernelor, lenjeriei de pat, confecţiilor de uz menajer, îmbrăcămintei, articolelor pentru acoperirea capului, încălţămintei,
articolelor din piele, echipamentului sportiv,
jucăriilor, articolelor pentru petrecerea timpului liber, hranei pentru animale, plantelor,
produselor de tutun; vânzare cu amănuntul
on-line a produselor agricole, produselor
horticole, produselor forestiere, produselor
alimentare, preparatelor pentru spălare, preparatelor pentru curăţare, articolelor pentru
curăţare, dezinfectanţilor, cosmeticelor, articolelor sanitare, medicamentelor eliberate
fără prescripţie, suplimentelor alimentare,
focurilor de artificii, aparatelor electrice şi
accesoriilor, aparatelor electronice şi accesoriilor pentru acestea, calculatoarelor şi
accesoriilor pentru calculatoare, compactdiscurilor, hardware şi software de calculatoare, dispozitivelor de iluminat, uneltelor,
aparatelor horticole şi accesoriilor pentru
acestea, bicicletelor şi accesoriilor pentru
acestea, accesoriilor pentru automobile,
ceasurilor, ceasurilor şi bijuteriilor, papetăriei
şi articolelor de birou, cărţilor şi altor materiale tipărite, mobilei şi altor accesorii pentru
mobile, mobilei de grădină, ustensilelor de
bucătărie de uz menajer şi accesoriilor pentru acestea, produselor de uz menajer,
cuverturilor, inclusiv a pernelor, lenjeriei de
pat, confecţiilor de uz menajer, îmbrăcămintei, articolelor pentru acoperirea capului,
încălţămintei, articolelor din piele, echipamentului sportiv, jucăriilor, articolelor pentru
petrecerea timpului liber, hranei pentru animale, plantelor, produselor de tutun; servicii
angro cu privire la produse agricole, produse
horticole, produse forestiere, produse alimentare, preparate pentru spălare, preparate
pentru curăţare, articole pentru curăţare, dezinfectanţi cosmetice, articole sanitare, medicamente eliberate fără prescripţie, suplimente alimentare, focuri de artificii, aparate
electrice şi accesorii, aparate electronice şi
accesorii pentru acestea, calculatoare şi
accesorii pentru calculatoare, discuri compacte, hardware şi software de calculatoare,
dispozitive de iluminat, unelte, aparate horticole şi accesorii pentru acestea, biciclete şi
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accesorii pentru acestea, accesorii pentru
automobile, ceasuri, ceasuri şi bijuterii, papetărie şi articole de birou, cărţi şi articole
pentru acoperirea capului, încălţăminte,
articole din piele, echipament sportiv, jucării,
articole pentru petrecerea timpului liber,
hrană pentru animale, plante, produse de
tutun; servicii prestate de supermarketuri de
operare, servicii prestate de magazine şi
puncte de vânzare cu amănuntul cu discount; publicitate, publicitate pe Internet
pentru terţi; furnizarea de informaţii pe Internet, şi anume informaţii despre produse de
larg consum, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori; organizare de tranzacţii
comerciale pentru terţi, de asemenea, pe
Internet; achiziţii de contracte de telefonie
mobilă pentru terţi; managementul afacerilor;
planificarea şi supravegherea organizaţională a evoluţiei afacerilor; recrutare de personal; consultanţă în organizarea afacerilor;
asistenţă în managementul comercial sau
industrial; servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziţie de produse şi servicii pentru
alte întreprinderi).
(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.12; 26.07.20; 26.11.03;
29.01.15.

(210) 036179
(220) 2014.11.24
(730) MOLDAVSKII STANDART S.R.L., fabrică
de vinuri şi divinuri, întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
(540)

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

(210) 036181
(220) 2014.11.21
(730) MELDAVA GRUP S.R.L., MD
Str. Grădina Botanică nr. 14/3, of. 307,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD - BOPI 1/2015

(540)

(540)

(591) Culori revendicate: verde, negru, alb, sur,
argintiu.
(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;

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

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.22.

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 15.09.02; 15.09.11; 24.17.05; 24.17.25;
27.01.06; 27.03.15; 29.01.15.

(210) 036185
(220) 2014.11.27
(730) IAROVAIA Angelina, MD
MD-5121, Elizavetovca, Donduşeni,
Republica Moldova
(540)

(210) 036183
(220) 2014.11.26
(730) PINCIUC Stepan, MD
Str. Ginta Latină nr. 17, bloc 1, ap. 73,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS

(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;

(540)

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

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;

(210) 036191
(220) 2014.11.14
(730) GURAU Ludmila, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 1, ap. 34,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 05.07.08; 11.01.09; 25.01.06; 25.01.09;
25.01.10; 25.01.25; 27.05.22.

(210) 036188
(220) 2014.11.24
(730) COJOCARU Svetlana, MD
Str. Băltagi nr. 22a,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.22; 27.05.24.

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

(210) 036190
(220) 2014.12.03
(730) PIROTERM-SERVICE S.R.L., MD
Str. Bucureşti nr. 75,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 036192
(220) 2014.12.02
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, 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.

(210) 036193
(220) 2014.12.02
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, 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.

(210) 036194
(220) 2014.12.02
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, 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.

MD - BOPI 1/2015
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 036200
(220) 2014.12.01
(730) Eskaro Group AB, SE
c/o Maqs Law Firm, Box 11918, 404 39
Göteborg, Suedia
(540)

(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 036195
(220) 2014.11.28
(730) UZUN Valentina, MD
Str. Lev Tolstoi nr. 24/1, ap. 236,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(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; pro-
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duse 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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 036201
(220) 2014.11.28
(730) DK-INTERTRADE S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6,
MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu (pantone
192 C), verde (1 C 64 M 0 Y 87 K 0), verde
(2 C 64 M 0 Y 87 K 0), verde (3 C 31 M 0 Y
63 K 0).
(511) NCL(10-2014)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(5) 24.17.05; 24.17.07; 29.01.14.

(210) 036207
(220) 2014.12.02
(730) GIOSAN Traian-Catalin, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 82,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

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

(210) 036206
(220) 2014.12.01
(730) CREDITPLUS S.R.L.,
organizaţie de microfinanţare, MD
Str. A. Puşkin nr. 47/1-1B,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(210) 036208
(220) 2014.12.02
(730) DIUVENJI Valeri, MD
Str. Lenin nr. 89, MD-3819,
Congaz, Comrat, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
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re, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
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(540)

21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 036209
(220) 2014.12.05
(730) Camera de Comerţ Americană din Moldova,
asociaţie patronală, MD
Str. A. Puşkin nr. 45B,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 01.15.15; 27.01.04; 27.01.05; 27.03.15;
27.05.19.

(210) 036217
(220) 2014.12.04
(730) MIHAILIUC Sveatoslav, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 31, bloc 95,
MD-4101, Cimişlia, 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;
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) 01.01.01; 01.01.05; 24.03.07; 24.03.11;
24.03.18; 26.01.13; 26.02.07; 26.07.01.

(210) 036211
(220) 2014.12.03
(730) PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Style", "MOLDOVA", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.09.

(210) 036218
(220) 2014.12.04
(730) VOLARE-TUR S.R.L., MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 72,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
pentru copii nemedicamentoase; şerveţele şi
tampoane impregnate cu produse cosmetice
nemedicamentoase;
05 - preparate şi substanţe farmaceutice, medicinale, veterinare, homeopatice, alopatice, de
remediere, dietetice şi sanitare; vitamine şi
substanţe nutritive; suplimente alimentare;
suplimente minerale; băuturi medicamentoase, produse de cofetărie (dulciuri) medicamentoase, capsule de gel medicamentoase,
gumă de mestecat medicamentoasă, pastile
şi produse alimentare medicamentoase; balsamuri medicinale; dezinfectanţi; antiseptice;
băuturi medicinale; suplimente dietetice; produse alimentare îmbogăţite nutriţional; preparate de diagnostic pentru uz medical.

(591) Culori revendicate: negru, alb, bronz.
(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de cazare temporară.
(531) CFE(5) 01.07.06; 01.07.11; 22.01.05; 22.01.06;
26.13.25; 29.01.13.

(210) 036219
(220) 2014.12.05
(730) Bach Flower Remedies Limited, GB
Nelsons House, 83 Parkside, Wimbledon,
London SW19 5LP, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - preparate şi substanţe de toaletă nemedicamentoase; preparate şi substanţe de înfrumuseţare; cosmetice; uleiuri esenţiale; uleiuri
de masaj; produse de aromoterapie; deodorante pentru uz personal; antitranspirante;
preparate şi substanţe pentru bronzat şi pentru protecţia pielii de soare; preparate şi substanţe depilatoare; pulberi, creme şi loţiuni;
săpunuri şi şampoane; produse de bărbierit;
preparate şi substanţe pentru condiţionarea,
îngrijirea şi aspectul pielii, corpului, feţei,
ochilor, părului, dinţilor, buzelor şi unghiilor;
balsamuri de buze; preparate pentru baie şi
duş; uleiuri de baie şi săruri de baie; pudră
de talc; creme hidratante; uleiuri şi creme
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(210) 036220
(220) 2014.12.08
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY
S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; băuturi nealcoolice răcoritoare, cvas;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

(210) 036221
(220) 2014.12.05
(730) BOIERU Olga, MD
Bd. Traian nr. 18/1, ap. 92,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
18 - eşarfe, genţi, rucsacuri, portbebeuri şi alte
obiecte pentru purtat (pentru transportat)
copii.

MĂRCI
(210) 036225
(220) 2014.10.15
(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)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

036226
2014.12.05
013005541
2014.06.17
EM
ARM Limited, GB
110 Fulbourn Road, Cambridge CB1 9NJ,
Regatul Unit

(540)

(511) NCL(10-2014)
09 - echipamente electronice pentru prelucrarea
informaţiilor; componente hardware pentru
calculatoare; circuite integrate; dispozitive
system-on-chip; microprocesoare; procesoare (unităţi centrale de prelucrare); cipuri (circuite integrate); circuite integrate specifice
aplicaţiilor; unităţi de procesare grafică; IP
core-uri pentru semiconductori; arhitecturi
pentru seturi de instrucţiuni; arhitecturi pentru
seturi de instrucţiuni pe bază de soluţii de tip
RISC; microcontrolere; cipuri electronice;
procesoare de date; interfeţe (informatică);
circuite integrate; plăci de circuite electronice; telefoane; dispozitive de calcul mobile,
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inclusiv calculatoare portabile, laptopuri, calculatoare portabile, calculatoare subnotebook, calculatoare ultramobile, calculatoare
tabletă, calculatoare tabletă pentru Internet,
calculatoare personale portabile, asistenţi
personali digitali, PDA-uri cu funcţie de
telefonie mobilă integrată, telefoane mobile,
telefoane inteligente, calculatoare de buzunar, console portabile de jocuri, dispozitive
de navigaţie GPS şi playere media personale; servere; senzori electronici; dispozitive
inteligente, inclusiv carduri inteligente, cititoare de carduri inteligente, contoare inteligente,
telecomenzi inteligente, brăţări inteligente,
telefoane-ceas inteligente şi stilouri inteligente; dispozitive mobile care se poartă pe
haine; calculatoare portabile; cutii decodoare; modemuri; dispozitive cu receptor integrat; dispozitive de codare şi transcodoare
video; cititoare de cărţi electronice; terminale
de date; echipamente de procesare a datelor; aparate pentru comunicaţii fără fir;
televizoare; televizoare inteligente; calculatoare cu suprafaţă orizontală; MP3-playere;
playere MP4; dispozitive electronice de securitate; dispozitive de iluminat inteligente electronice; dispozitive electronice pentru monitorizarea energiei; dispozitive electronice pentru sănătate; dispozitive electronice automate; dispozitive electronice pentru stocarea
de date; dispozitive electronice care trimit şi
primesc date într-o reţea conectată; software
de calculator; software de calculator folosit
la/ şi destinat utilizării la crearea, dezvoltarea, modelarea, simularea, compilarea,
depanarea, verificarea, construirea şi
interfaţa cu circuite integrate, microprocesoare, miezuri de microprocesoare, IP core-uri
pentru semiconductori, extensii de arhitectură la IP core-uri pentru semiconductori,
macrocelule, microcontrolere, interfeţe bus şi
plăci cu circuite imprimate; software de calculator folosit în design şi destinat utilizării la
crearea, dezvoltarea, modelarea, simularea,
compilarea, depanarea, verificarea, construirea şi interfaţa cu aplicaţii software şi software pentru sisteme de operare pentru
rularea pe dispozitive pe bază de circuite
integrate; software pentru fişiere de creare a
microprocesoarelor; software de calculator
folosit în servere; software pentru sisteme de
operare; software pentru servicii web; software pentru securitate şi criptografic; publicaţii electronice (descărcabile sau difuzabile), toate cu privire la echipament electronic,
microprocesoare, hardware de calculator,
software de calculator, dispozitive pe bază
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de circuite integrate şi dispozitive pentru
Internetul Tuturor Lucrurilor;
16 - produse de imprimerie, toate cu privire la
echipament electronic, microprocesoare,
dispozitive system-on-chip, procesoare (unităţi centrale de procesare), cipuri (circuite
integrate), circuite integrate specifice aplicaţiilor, unităţi pentru procesarea graficelor, IP
core-uri pentru semiconductori, arhitecturi
pentru seturi de instrucţiuni, arhitecturi pentru
seturi de instrucţiuni pe bază de soluţii de tip
RISC; produse de imprimerie, toate cu privire
la dispozitive pe bază de procesoare, circuite
integrate, hardware de calculator, software
de calculator, dispozitive pe bază de circuite
integrate şi dispozitive pentru Internetul obiectelor; manuale cu instrucţiuni cu privire la
crearea şi dezvoltarea de echipament electronic, microprocesoare, dispozitive systemon-chip, procesoare (unităţi centrale de procesare), cipuri (circuite integrate), circuite
integrate specifice aplicaţiilor, unităţi pentru
procesarea graficelor, IP core-uri pentru semiconductori, arhitecturi pentru seturi de instrucţiuni, arhitecturi pentru seturi de instrucţiuni pe bază de soluţii de tip RISC; manuale
cu instrucţiuni cu privire la crearea şi dezvoltarea de dispozitive pe bază de procesoare, circuite integrate, hardware de calculator, software de calculator, dispozitive pe
bază de circuite integrate, dispozitive pentru
Internetul obiectelor, macrocelule, microcontrolere, interfeţe şi plăci cu circuite integrate;
manuale de utilizare şi de dezvoltare, toate
cu privire la crearea şi dezvoltarea de
echipament electronic, microprocesoare, dispozitive system-on-chip, procesoare (unităţi
centrale de procesare), cipuri (circuite integrate), circuite integrate specifice aplicaţiilor,
unităţi pentru procesarea graficelor, IP coreuri pentru semiconductori, arhitecturi pentru
seturi de instrucţiuni, arhitecturi pentru seturi
de instrucţiuni pe bază de soluţii de tip RISC;
manuale de utilizare şi de dezvoltare, toate
cu privire la crearea şi dezvoltarea de
dispozitive pe bază de procesoare, circuite
integrate, hardware de calculator, software
de calculator, dispozitive pe bază de circuite
integrate, dispozitive pentru internetul obiectelor, miezuri pentru microprocesoare, extensii de arhitectură la IP core-uri pentru semiconductori, macrocelule, microcontrolere,
interfeţe bus şi plăci cu circuite integrate;
produse de imprimerie cu privire la performanţa şi caracteristicile tehnice ale echipamentului electronic, microprocesoarelor, dispozitivelor system-on-chip, procesoarelor
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(unităţi centrale de procesare), cipurilor (circuite integrate), circuitelor integrate specifice
aplicaţiilor, unităţilor pentru procesarea graficelor, IP core-urilor pentru semiconductori,
arhitecturilor pentru seturi de instrucţiuni,
arhitecturilor pentru seturi de instrucţiuni pe
bază de soluţii de tip RISC; produse de
imprimerie cu privire la performanţa şi caracteristicile tehnice ale dispozitivelor pe bază
de procesoare, circuitelor integrate, hardware de calculator, software de calculator,
dispozitivelor pe bază de circuite integrate,
dispozitivelor pentru Internetul obiectelor,
miezurilor pentru microprocesoare, extensiilor de arhitectură la IP core-uri pentru semiconductori, macrocelulelor, microcontrolerelor, interfeţelor bus şi plăcilor cu circuite integrate;
42 - proiectare şi creare de proprietate intelectuală şi de drepturi aferente; servicii de cercetare, dezvoltare, proiectare, consultanţă tehnică şi de suport tehnic, toate cu privire la
echipament electronic, microprocesoare,
dispozitive system-on-chip, procesoare (unităţi centrale de procesare), cipuri (circuite
integrate), circuite integrate specifice aplicaţiilor, unităţi pentru procesarea graficelor, IP
core-uri pentru semiconductori, arhitecturi
pentru seturi de instrucţiuni, arhitecturi pentru
seturi de instrucţiuni pe bază de soluţii de tip
RISC; servicii de cercetare, dezvoltare, proiectare, consultanţă tehnică şi de suport tehnic, toate cu privire la dispozitive pe bază de
procesoare, circuite integrate, hardware de
calculator, software de calculator, dispozitive
pe bază de circuite integrate, dispozitive pentru Internetul obiectelor, miezuri pentru
microprocesoare, extensii de arhitectură la IP
core-uri pentru semiconductori, macrocelule,
microcontrolere, interfeţe bus şi plăci cu
circuite integrate; servicii de cercetare,
dezvoltare, proiectare, consultanţă tehnică şi
suport tehnic, toate cu privire la software de
calculator; servicii de cercetare, dezvoltare,
proiectare, consultanţă tehnică şi suport tehnic, toate cu privire la software de calculator
folosit la/şi destinat utilizării la crearea,
dezvoltarea, modelarea, simularea, compilarea, depanarea, verificarea, construirea şi
interfaţa cu circuite integrate, microprocesoare, miezuri de microprocesoare, IP core-uri
pentru semiconductori şi extensii de arhitectură la IP core-uri pentru semiconductori;
servicii de cercetare, dezvoltare, proiectare,
consultanţă tehnică şi suport tehnic, toate cu
privire la software de calculator folosit la/şi
destinat utilizării la crearea, dezvoltarea,

MĂRCI
modelarea, simularea, compilarea, depanarea, verificarea, construirea şi interfaţa cu
macrocelule, dispozitive system-on-chip, microcontrolere, interfeţe bus şi plăci cu circuite
imprimate; servicii de cercetare, dezvoltare,
creare, consultanţă tehnică şi suport tehnic,
toate cu privire la software de calculator
folosit la/şi destinat utilizării la crearea,
dezvoltarea, modelarea, simularea, compilarea, depanarea, verificarea, construirea şi
interfaţa cu aplicaţii software şi software
pentru sisteme de operare pentru rularea pe
dispozitive pe bază de circuite integrate;
servicii de cercetare, dezvoltare, proiectare,
consultanţă tehnică şi suport tehnic, toate cu
privire la software de calculator folosit în
servere, software pentru sisteme de operare,
software pentru servicii web şi software
pentru securitate şi criptografic.

(210) 036230
(220) 2014.12.10
(730) BADIA Ruslan, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 82 A,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2015
(591) Culori revendicate: verde, alb, roşu.
(511) NCL(10-2014)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
35 - publicitate şi servicii de comercializare pentru
terţi referitoare la produsele clasei 03.
(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.11; 29.01.13.

(210) 036232
(220) 2014.12.09
(730) RANOGAEŢ Lilia, MD
Str. 27 August nr. 9,
MD-6801, Ialoveni, 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.

(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.

(210) 036231
(220) 2014.12.09
(730) ŞENDREA Isidor, MD
Str. Mioriţa nr. 8, MD-4839,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 03.07.16; 03.07.17; 05.03.13; 05.03.20;
05.07.07; 05.07.21; 26.13.25; 27.05.01.

(210) 036236
(220) 2014.12.09
(730) SNIPER ELITE S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 1, bloc 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;

91

MD - BOPI 1/2015
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
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;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2014)
03 - produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
părului şi a unghiilor;
05 - produse farmaceutice pentru uz dermatologic; suplimente dietetice pentru consumul
uman;
10 - dispozitive medicale;
44 - servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni.

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 03.05.01; 03.05.26; 23.03.01; 23.03.03;
27.05.08.

(210) 036237
(220) 2014.12.12
(730) ALKIRA PRIM S.R.L., MD
Str. Andrei Lupan nr. 4 , ap. 2,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 036243
(220) 2014.12.12
(730) FRANZELUŢA S.A., combinat de panificaţie
din Chişinău, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 30,
MD-2032, 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.
(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) 24.09.02; 24.09.12; 24.09.14; 25.01.25;
27.05.11.

(210) 036239
(220) 2014.12.10
(730) GALDERMA S.A., CH
Zugerstrasse 8, CH-6330 CHAM, Elveţia

(210) 036244
(220) 2014.12.11
(730) Gilead Sciences Ireland UC, IE
IDA Business and Technology
Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice.
(531) CFE(5) 28.05.00.
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MĂRCI
(210) 036245
(220) 2014.12.02
(730) FEDERAŢIA
MOLDOVENEASCĂ
FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr. 39,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2015

DE

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;

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

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;
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,
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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;

TRADEMARKS
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;

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;

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;

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;

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;

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

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

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;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);

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;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
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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;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură;

MĂRCI
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) 21.03.01; 24.01.12; 24.01.15; 24.01.18;
24.07.23; 24.09.02; 24.09.11; 27.05.22; 29.01.15.

(210) 036246
(220) 2014.12.15
(730) BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. N. Grădescu nr. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 1/2015
(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) 036253
(220) 2014.12.16
(730) COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI
FINANCIARE, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 77,
MD-2012, 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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(511) NCL(10-2014)
36 - afaceri financiare.
(531) CFE(5) 26.03.03; 26.03.05; 26.03.07; 26.03.11;
26.07.25; 26.13.25; 27.05.17.

(210) 036252
(220) 2014.12.16
(730) WORLD MEDICINE ILAÇ SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR
Evren Mahallesi, Cami Yolu Cd. No.: 50
KAT, Güneşli, Bağcilar, Istanbul, POSTAL
CODE: 34212, Turcia
(540)

(210) 036254
(220) 2014.12.16
(730) PRO IMOBIL GRUP S.R.L., MD
Str. Cornului nr. 3/1, ap. (of.) 8,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
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.
(531) CFE(5) 26.07.13; 26.13.25; 27.01.06; 27.05.21.

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "COMPANIE", "IMOBILIARĂ", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru.
(511) NCL(10-2014)
36 - afaceri imobiliare, vânzarea-cumpărarea
apartamentelor, a spaţiilor comerciale şi nelocative; locaţiune; intermedierea tranzacţiilor imobiliare.

(210) 036256
(220) 2014.12.12
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois
61629-6490, Statele Unite ale Americii
(540)

(531) CFE(5) 06.07.04; 06.07.05; 27.05.10; 29.01.13.

(210) 036255
(220) 2014.12.15
(730) FISCSERVINFORM, întreprindere de stat,
MD
Str. Cosmonauţilor nr. 6,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
18 - piele şi imitaţii de piele şi produse din piele şi
imitaţii de piele, necuprinse în alte clase; piei
şi blănuri de animale; portmonee, cutii pentru
carduri de credit, suporturi pentru cărţi de
vizită, portchei, cutii pentru chei, pungi pentru
chei; valize şi saci de voiaj; portmonee pentru monede, serviete, valize pentru călătorii,
rucsacuri, genţi mari sportive, saci de zbor,
genţi pentru menaj, umbrele, genţi pentru
călătorii, genţi atletice, genţi sportive, ghiozdane, raniţe, genţi de umăr, pungi şi portofele.
(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.24; 27.01.05; 27.05.08.

(210) 036257
(220) 2014.12.12
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois
61629-6490, Statele Unite ale Americii

96

MĂRCI
(540)
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accesorii pentru fixarea cravatei, bijuterii de
haine, brichete din metale preţioase, elemente de fixare pentru cravate, ace ornamentale,
ceasuri de buzunar, inele, curele de ceas,
ace de cravată, mecanisme pentru ceasuri,
piese pentru ceasuri.
(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.24; 27.01.05; 27.05.08.

(511) NCL(10-2014)
28 - jocuri şi jucării; jucării şi articole sportive;
vehicule (jucării) şi accesorii pentru acestea,
modele de vehicule la scară redusă (miniaturi); modele de maşini la scară redusă (miniaturi); seturi de joacă tematice, seturi de
joacă terenuri de construcţie (imitaţii), scule
şi instrumente de lucru (jucării), modele de
utilaj şi tehnică la scară redusă (miniaturi);
mese de lucru pentru instrumente (jucării),
vehicule (jucării) radio controlate şi jucării de
construcţii, vehicule (jucării) de plimbare pe
ele, vehicule (jucării) cu baterii de plimbare
pe ele, puzzle-uri, zmeie, jocuri cu roluri,
jocuri de masă, seturi de cuburi şi blocuri
(jucării), cărţi de joc.
(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.24; 27.01.05; 27.05.08.

(210) 036258
(220) 2014.12.12
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois
61629-6490, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 036259
(220) 2014.12.12
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois
61629-6490, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
18 - piele şi imitaţii de piele şi produse din piele şi
imitaţii de piele, necuprinse în alte clase; piei
şi blănuri de animale; portmonee, cutii pentru
carduri de credit, suporturi pentru cărţi de
vizită, portchei, cutii pentru chei, pungi pentru
chei; valize şi saci de voiaj; portmonee pentru monede, serviete, valize pentru călătorii,
rucsacuri, genţi mari sportive, saci de zbor,
genţi pentru menaj, umbrele, genţi pentru
călătorii, genţi atletice, genţi sportive,
ghiozdane, raniţe, genţi de umăr, pungi şi
portofele.
(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.24; 27.01.05; 27.05.08.

(511) NCL(10-2014)
14 - metale preţioase şi aliaje ale acestora şi produse din metale preţioase sau placate cu
acestea, necuprinse în alte clase; bijuterii;
pietre preţioase; ceasornicărie şi alte instrumente pentru măsurarea timpului; ceasuri de
mână, ceasuri, butoni de manşetă, lanţuri cu
buton pentru cravată, agrafe de cravată, brăţări, pandantive, catarame, cercei, amulete,
brelocuri, ace de rever, insigne, coliere, lanţuri de ceas, ceasuri deşteptătoare, ceasuri
de perete, cureluşe de ceas, cutii de ceas,
lanţuri (bijuterii), lanţuri de ceas, cronografe
(ceasuri), cronometre, portţigarete, clipsuri,

(210) 036260
(220) 2014.12.12
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois
61629-6490, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
28 - jocuri şi jucării; jucării şi articole sportive;
vehicule (jucării) şi accesorii pentru acestea,
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modele de vehicule la scară redusă (miniaturi); modele de maşini la scară redusă (miniaturi); seturi de joacă tematice, seturi de
joacă terenuri de construcţie (imitaţii), scule
şi instrumente de lucru (jucării), modele de
utilaj şi tehnică la scară redusă (miniaturi);
mese de lucru pentru instrumente (jucării),
vehicule (jucării) radio controlate si jucării de
construcţii, vehicule (jucării) de plimbare pe
ele, vehicule (jucării) cu baterii de plimbare
pe ele, puzzle-uri, zmeie, jocuri cu roluri,
jocuri de masă, seturi de cuburi şi blocuri
(jucării), cărţi de joc.
(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.24; 27.01.05; 27.05.08.

TRADEMARKS
(210) 036263
(220) 2014.12.15
(730) MOLDPRODINVEST S.R.L., MD
Str. Vasile Pogor nr. 24,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
29 - carne, peşte, păsări; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
30 - făină şi preparate făcute din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

(210) 036261
(220) 2014.12.12
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois
61629-6490, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(10-2014)
14 - metale preţioase şi aliaje ale acestora şi produse din metale preţioase sau placate cu
acestea, necuprinse în alte clase; bijuterii;
pietre preţioase; ceasornicărie şi alte instrumente pentru măsurarea timpului; ceasuri de
mână, ceasuri, butoni de manşetă, lanţuri cu
buton pentru cravată, agrafe de cravată, brăţări, pandantive, catarame, cercei, amulete,
brelocuri, ace de rever, insigne, coliere, lanţuri de ceas, ceasuri deşteptătoare, ceasuri
de perete, cureluşe de ceas, cutii de ceas,
lanţuri (bijuterii), lanţuri de ceas, cronografe
(ceasuri), cronometre, portţigarete, clipsuri,
accesorii pentru fixarea cravatei, bijuterii de
haine, brichete din metale preţioase, elemente de fixare pentru cravate, ace ornamentale,
ceasuri de buzunar, inele, curele de ceas,
ace de cravată, mecanisme pentru ceasuri,
piese pentru ceasuri.
(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.24; 27.01.05; 27.05.08.
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(210) 036266
(220) 2014.12.12
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri, albastruînchis, albastru-deschis.
(511) NCL(10-2014)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun;
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical);
ţigarete electronice; produse din tutun încălzite; dispozitive electronice pentru încălzirea
ţigaretelor; articole pentru fumători, foiţe pen-

MĂRCI
tru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete de
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive de
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete,
chibrituri.
(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07;
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.15.

(210) 036267
(220) 2014.12.12
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)
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buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete,
chibrituri.
(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07;
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.15.
(210) 036268
(220) 2014.12.15
(730) LUCHIANENCO Filip, MD
Str. Trandafirilor nr. 6, MD-3715,
Cojuşna, Străşeni, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, roşu-închis, alb.
(511) NCL(10-2014)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri,
albastru-închis, albastru-deschis.
(511) NCL(10-2014)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun;
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical);
ţigarete electronice; produse din tutun încălzite; dispozitive electronice pentru încălzirea
ţigaretelor; articole pentru fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete de
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive de

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.24; 29.01.02.

(210) 036269
(220) 2014.12.15
(730) GUTIUM Elena, MD
MD-6526, Mereni, Anenii Noi,
Republica Moldova
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TRADEMARKS
(210) 036272
(220) 2014.12.20
(730) IVYBRIDGE VENTURES LIMITED, CY
Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cipru
(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Plăcintărie", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(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;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 08.01.01; 08.01.04; 08.01.16; 08.07.16;
09.07.19; 11.01.22; 26.01.20.

(210) 036270
(220) 2014.12.15
(730) SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, Regatul Unit
(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - preparate şi substanţe
medicinale; vaccinuri.
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farmaceutice

şi

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "qualita perfetta", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, verde.
(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; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;

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

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

(531) CFE(5) 04.05.02; 04.05.05; 04.05.21; 27.05.08;
29.01.12.

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 25.03.01; 25.03.25;
28.05.00; 29.01.12.

(210) 036273
(220) 2014.12.20
(730) IVYBRIDGE VENTURES LIMITED, CY
Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cipru
(540)

(210) 036274
(220) 2014.12.20
(730) IVYBRIDGE VENTURES LIMITED, CY
Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cipru
(540)

(591) Culori revendicate: alb, verde.
(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; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;

(591) Culori revendicate: alb, albastru-deschis,
albastru-închis.
(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; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase;
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TRADEMARKS

24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă;

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

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

41 - educaţie; organizarea procesului de instruire;
divertisment; activitate sportivă şi culturală.

(531) CFE(5) 25.03.01; 25.03.25; 26.07.17; 26.07.25;
26.11.21; 27.05.11; 29.01.13.

(210) 036282
(220) 2014.12.22
(730) S.C. "Christian 76 Tour" S.R.L., RO
Str. Pridvorului nr. 17, bl. 11, sc. 2, et. 1,
ap. 23, sector 4, Bucureşti, România
(540)

(210) 036284
(220) 2014.12.22
(730) CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate
pentru copii, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, alb.
(511) NCL(10-2014)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

(210) 036285
(220) 2014.12.22
(730) CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate
pentru copii, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.02; 01.03.06; 07.05.01;
07.05.02; 07.05.05; 26.02.07; 26.11.13; 27.05.24;
29.01.13.
(511) NCL(10-2014)
38 - telecomunicaţii;
(210) 036283
(220) 2014.12.22
(730) CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate
pentru copii, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 036286
(220) 2014.12.22
(730) CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate
pentru copii, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

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

MD - BOPI 1/2015
(210) 036289
(220) 2014.12.22
(730) CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate
pentru copii, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 036287
(220) 2014.12.22
(730) CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate
pentru copii, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(10-2014)
41 - educaţie; organizarea procesului de instruire;
divertisment; activitate sportivă şi culturală.

(210) 036290
(220) 2014.12.16
(730) PRO IMOBIL GRUP S.R.L., MD
Str. Cornului nr. 3/1, ap. (of.) 8,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 036288
(220) 2014.12.22
(730) CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate
pentru copii, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "COMPANIE IMOBILIARĂ", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2014)
36 - afaceri imobiliare, vânzarea-cumpărarea
apartamentelor, a spaţiilor comerciale şi nelocative; locaţiune; intermedierea tranzacţiilor imobiliare.
(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 27.05.10.
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(210) 036291
(220) 2014.12.18
(730) PULBERE Nicolae, MD
Str. Academiei nr. 6, bloc 2, ap. 17,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(10-2014)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(511) NCL(10-2014)
43 - alimentaţie publică şi servicii de cazare de
scurtă durată.
(210) 036297
(220) 2014.12.23
(730) WORLD MEDICINE ILAÇ SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR
Evren Mahallesi, Cami Yolu Cd. No.: 50
KAT, Güneşli, Bağcilar, Istanbul, POSTAL
CODE: 34212, Turcia
(540)

(531) CFE(5) 08.01.15; 27.03.15; 27.05.02.

(210) 036309
(220) 2014.12.20
(730) IOSIP Liliana, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 141/1,
ap. 25, MD-2004, 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.
(531) CFE(5) 28.05.00.

(210) 036304
(220) 2014.12.24
(730) SUPREMA LEX S.R.L., societate comercială,
MD
Str. acad. Natalia Gheorghiu nr. 44/4,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(5) 26.03.04; 26.07.15; 27.01.03; 27.01.05;
27.05.21.

MĂRCI

MD -BOPI 1/2015

Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

26307
2014.11.10
2023.04.10
032967
2013.04.10
85/755,976
2012.10.17
US
Wizard Co., Inc., US
6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY
07054, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(10-2013)
(320) 2012.10.17
09 - aparate electrice şi ştiinţifice; software de
calculator pentru birourile de închiriere de
vehicule utilizate pentru a urmări rezervările
şi vehiculele, precum şi pentru actualizarea
datelor referitoare la vehicule, clienţi şi închirieri; software de calculator înregistrat referitor la închirieri de vehicule; software descărcabil în formă de aplicaţie mobilă pentru servicii de închiriere sau servicii de leasing a
autovehiculelor; sistem de poziţionare globală (GPS); chioşcuri interactive pe calculator
care conţin calculatoare, hardware de calculatoare, echipamente periferice pentru calculatoare şi software de operare pentru calculatoare utilizare în servicii de închiriere sau
servicii de leasing al autovehiculelor; aparate
de navigaţie pentru vehicule; radio sateliţi;
telecomunicaţii şi hardware pentru reţea de
date, şi anume dispozitive pentru transportarea şi agregarea comunicaţiilor vocale, a
datelor şi comunicaţiilor video din multiple
infrastructuri de reţea şi protocoale de comunicare; toate produsele solicitate, cu excepţia
endoscoapelor video electronice, pieselor şi
anume: aparatelor de iluminare, aparatelor
de aprovizionare cu energie, procesoarelor
video, monitoarelor televizate, magnetofoanelor video şi mijloacelor de înregistrare video;
12 - vehicule; automobile; omnibuze; autobuze şi
piese structurale pentru acestea; plăci de
înmatriculare; autovehicule, şi anume automobile, camioane, furgoane, vehicule pentru

sport şi piese structurale pentru acestea;
remorci;
16 - produse din hârtie şi materiale tipărite; broşuri din domeniul călătoriilor, închirierii de
vehicule, transportului; calendare; reviste
despre călătorii; pixuri; broşuri turistice; cărţi
de călătorie; hărţi; formulare tipărite; materiale tipărite, şi anume semne de hârtie, cărţi,
manuale, programe, buletine informative,
cartele şi broşuri de informare din domeniul
călătoriilor, închirierii de vehicule şi transportului;
35 - servicii de publicitate şi de afaceri; administrarea afacerilor în domeniul transportului şi
livrărilor; servicii de fidelizare a clienţilor şi
servicii de club pentru clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau publicitare;
asistenţă în managementul afacerilor la înfiinţarea şi/sau exploatarea închirierii vehiculului şi obiectelor de leasing; servicii de vânzare on-line cu amănuntul cu prezentarea autovehiculelor; furnizarea programelor de stimulare a clienţilor prin emiterea şi procesarea punctelor de fidelitate pentru achiziţionarea on-line a produselor şi serviciilor companiei; furnizarea programelor de stimulare a
clienţilor prin emiterea şi procesarea cupoanelor de fidelitate pentru partenerii de afaceri, furnizarea unui contract de management al vehiculului sectorului public; furnizarea documentelor de transport pentru terţi;
servicii de management al transportului, şi
anume planificarea şi coordonarea transportului de persoane pentru terţi;
36 - servicii financiare; furnizare de vouchere
pentru plata cheltuielilor de transport;
37 - servicii de reparaţii; servicii de asistenţă rutieră de urgenţă, şi anume răspunsul la solicitările de asistenţă rutieră, schimbarea pneului dezumflat, furnizarea de urgenţă a combustibilului şi pornirea vehiculului de la acumulator;
39 - servicii de transport şi de depozitare; organizare de călătorii; transport cu autobuzul, închiriere de automobile; transport cu automobilul; servicii de şofer (cu automobile); coordonarea aranjamentelor de călătorie pentru
persoane aparte şi pentru grupuri; servicii de
asistenţă rutieră de urgenţă, şi anume de
remorcare, de troliu-out şi servicii de livrare a
cheilor; leasing de automobile; leasing de
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autoturisme, leasing de camioane, leasing de
vehicule; efectuarea rezervărilor şi rezervări
pentru transport; servicii de rezervare de
transport on-line; transport de pasageri; furnizarea unei baze de date computerizate online de căutare, care oferă informaţii cu privire la călătorii; furnizare de informaţii cu privire la călătorii; rezervare de închirieri de autoturisme; închiriere de furgoane pentru mutarea mobilierului; închiriere de echipament
GPS pentru scopuri de navigaţie; închiriere
de camioane, închiriere de vehicule; transport de călători; consultanţă cu privire la
transport; informaţii cu privire la transport;
servicii prestate de agenţii de turism, şi anume efectuarea rezervărilor şi rezervări pentru
transport; servicii de rezervări de transport;
servicii de cluburi de călătorii; servicii de planificare a rutei de călătorie; servicii de conducere a vehiculelor;
41 - educaţie şi divertisment, servicii de cluburi;
42 - servicii în domeniul calculatoarelor şi ştiinţei;
furnizarea unui site web cu tehnologie care
permite accesul utilizatorilor la cărţile de călătorii;
(220) 2013.12.11
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, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
cu excepţia produselor cu prioritate din
2012.10.17, şi a endoscoapelor video electronice, pieselor, şi anume a aparatelor de
iluminare, a aparatelor de aprovizionare cu
energie, a procesoarelor video, a monitoarelor televizate, a magnetofoanelor video şi a
mijloacelor de înregistrare video;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală; cu excepţia produselor cu
prioritate din 2012.10.17;
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
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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;
cu excepţia produselor cu prioritate din
2012.10.17;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; cu
excepţia serviciilor cu prioritate din
2012.10.17;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; cu excepţia serviciilor
cu prioritate din 2012.10.17;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; cu
excepţia serviciilor cu prioritate din
2012.10.17;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.10.17;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; cu excepţia serviciilor cu
prioritate din 2012.10.17;
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; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.10.17.

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

(540)

26308
2014.11.10
2023.04.10
032968
2013.04.10
85/750,470
2012.10.10
US
Wizard Co., Inc., US
6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY
07054, Statele Unite ale Americii

MĂRCI
(511) NCL(10-2013)
(320) 2012.10.10
09 - aparate electrice şi ştiinţifice; software de
calculator pentru birourile de închiriere de
vehicule utilizate pentru a urmări rezervările
şi vehiculele, precum şi pentru actualizarea
datelor referitoare la vehicule, clienţi şi închirieri; software de calculator înregistrat referitor la închirieri de vehicule; software descărcabil în formă de aplicaţie mobilă pentru servicii de închiriere sau servicii de leasing a
autovehiculelor; sistem de poziţionare globală (GPS); chioşcuri interactive pe calculator
care conţin calculatoare, hardware de calculatoare, echipamente periferice pentru calculatoare şi software de operare pentru calculatoare utilizare în servicii de închiriere sau
servicii de leasing al autovehiculelor; aparate
de navigaţie pentru vehicule; radio sateliţi;
telecomunicaţii şi hardware pentru reţea de
date, şi anume dispozitive pentru transportarea şi agregarea comunicaţiilor vocale, a
datelor şi comunicaţiilor video din multiple
infrastructuri de reţea şi protocoale de comunicare; toate produsele solicitate, cu excepţia
endoscoapelor video electronice, pieselor şi
anume: aparatelor de iluminare, aparatelor
de aprovizionare cu energie, procesoarelor
video, monitoarelor televizate, magnetofoanelor video şi mijloacelor de înregistrare video;
12 - vehicule; automobile; omnibuze; autobuze şi
piese structurale pentru acestea; plăci de
înmatriculare; autovehicule, şi anume automobile, camioane, furgoane, vehicule pentru
sport şi piese structurale pentru acestea;
remorci;
16 - produse din hârtie şi materiale tipărite; broşuri din domeniul călătoriilor, închirierii de
vehicule, transportului; calendare; reviste
despre călătorii; pixuri; broşuri turistice; cărţi
de călătorie; hărţi; formulare tipărite; materiale tipărite, şi anume semne de hârtie, cărţi,
manuale, programe, buletine informative,
cartele şi broşuri de informare din domeniul
călătoriilor, închirierii de vehicule şi transportului;
35 - servicii de publicitate şi de afaceri; administrarea afacerilor în domeniul transportului şi
livrărilor; servicii de fidelizare a clienţilor şi
servicii de club pentru clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau publicitare;
asistenţă în managementul afacerilor la înfiinţarea şi/sau exploatarea închirierii vehiculului şi obiectelor de leasing; servicii de vânzare on-line cu amănuntul cu prezentarea au-
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tovehiculelor; furnizarea programelor de stimulare a clienţilor prin emiterea şi procesarea punctelor de fidelitate pentru achiziţionarea on-line a produselor şi serviciilor companiei; furnizarea programelor de stimulare a
clienţilor prin emiterea şi procesarea cupoanelor de fidelitate pentru partenerii de afaceri, furnizarea unui contract de management al vehiculului sectorului public; furnizarea documentelor de transport pentru terţi;
servicii de management al transportului, şi
anume planificarea şi coordonarea transportului de persoane pentru terţi;
36 - servicii financiare; furnizare de vouchere
pentru plata cheltuielilor de transport;
37 - servicii de reparaţii; servicii de asistenţă rutieră de urgenţă, şi anume răspunsul la solicitările de asistenţă rutieră, schimbarea pneului dezumflat, furnizarea de urgenţă a combustibilului şi pornirea vehiculului de la acumulator;
39 - servicii de transport şi de depozitare; organizare de călătorii; transport cu autobuzul, închiriere de automobile; transport cu automobilul; servicii de şofer (cu automobile); coordonarea aranjamentelor de călătorie pentru
persoane aparte şi pentru grupuri; servicii de
asistenţă rutieră de urgenţă, şi anume de
remorcare, de troliu-out şi servicii de livrare a
cheilor; leasing de automobile; leasing de
autoturisme, leasing de camioane, leasing de
vehicule; efectuarea rezervărilor şi rezervări
pentru transport; servicii de rezervare de
transport on-line; transport de pasageri; furnizarea unei baze de date computerizate online de căutare, care oferă informaţii cu privire la călătorii; furnizare de informaţii cu privire la călătorii; rezervare de închirieri de autoturisme; închiriere de furgoane pentru mutarea mobilierului; închiriere de echipament
GPS pentru scopuri de navigaţie; închiriere
de camioane, închiriere de vehicule; transport de călători; consultanţă cu privire la
transport; informaţii cu privire la transport;
servicii prestate de agenţii de turism, şi anume efectuarea rezervărilor şi rezervări pentru
transport; servicii de rezervări de transport;
servicii de cluburi de călătorii; servicii de planificare a rutei de călătorie; servicii de conducere a vehiculelor;
41 - educaţie şi divertisment, servicii de cluburi;
42 - servicii în domeniul calculatoarelor şi ştiinţei;
furnizarea unui site web cu tehnologie care
permite accesul utilizatorului la cărţile de
călătorii;
(220) 2013.12.11
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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, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
cu excepţia produselor cu prioritate din
2012.10.10, şi a endoscoapelor video electronice, pieselor, şi anume a aparatelor de
iluminare, a aparatelor de aprovizionare cu
energie, a procesoarelor video, a monitoarelor televizate, a magnetofoanelor video şi a
mijloacelor de înregistrare video;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală; cu excepţia produselor cu
prioritate din 2012.10.10;
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;
cu excepţia produselor cu prioritate din
2012.10.10;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; cu
excepţia serviciilor cu prioritate din
2012.10.10;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; cu excepţia serviciilor
cu prioritate din 2012.10.10;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; cu
excepţia serviciilor cu prioritate din
2012.10.10;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.10.10;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; cu excepţia serviciilor cu
prioritate din 2012.10.10;
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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; cu excepţia serviciilor cu prioritate din 2012.10.10.

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

26329
2014.11.11
2023.09.25
033780
2013.09.25
CREŢU Sergiu, MD
Str. Botanica Veche nr. 2, ap. 26,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2013)
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;
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;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
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;
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;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.

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

26335
2014.11.15
2024.01.17
034482
2014.01.17
a
BIAL-Portela & C ., S.A., PT
À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457
SÃO MAMEDE DO CORONADO, Portugalia

(540)

(511) NCL(10-2014)
05 - produse farmaceutice şi veterinare, cu excepţia preparatelor antidiabetice; 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, cu excepţia insecticidelor; fungicide, erbicide.

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

26336
2014.11.15
2024.01.22
034530
2014.01.22
UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda

(540)
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(511) NCL(10-2014)
30 - îngheţată; îngheţată pe bază de apă; produse de cofetărie îngheţate.
(531) CFE(5) 25.01.09; 26.04.18; 27.05.02; 29.01.14.

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

26342
2014.11.30
2022.12.17
032315
2012.12.17
WILLOW S.R.L., MD
Str. Socoleni nr. 20,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10)
05 - suplimente alimentare, cu excepţia celor
pentru copii.

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

26348
2014.11.20
2023.10.30
033946
2013.10.30
PERVANCIUC Alexandr, MD
Str. Şt. Neaga nr. 37,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "eskimo", "GOLD", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, albastrudeschis, auriu, alb.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "G", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
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;

TRADEMARKS
(540)

27 - covoare, preşuri, rogojini, tapete murale, nu
din materiale textile.
(531) CFE(5) 03.07.01; 26.01.15; 27.01.06; 27.03.03;
27.05.01; 27.05.22.

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

26369
2014.11.22
2024.02.05
034576
2014.02.05
BUSINESS NOVA S.R.L., MD
Str. George Enescu nr. 28,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "A", "media", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, violet.
(511) NCL(10-2013)
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.
(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.18; 27.01.05; 27.05.09;
27.05.11; 27.05.24; 29.01.12.

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

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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26370
2014.11.24
2023.12.03
034154
2013.12.03
ANTIS-MEDIA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Valea Crucii nr. 26, of. 70,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova

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

(540)

26399
2014.11.30
2024.02.19
034660
2014.02.19
TARAI Snejana, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 21, bloc 1, ap. 147,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Berry", "Better Berry",
"®", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: violet, verde, alb, albastru-închis.
(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; toate
cu conţinut sau arome de afine;
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(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; toate cu conţinut sau arome
de afine;
29 - afine conservate, congelate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi, lapte şi produse
lactate, toate cu conţinut sau arome de afine;
30 - ceai şi înlocuitori de cafea, cu aromă de afine; produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, mirodenii; toate cu conţinut sau arome de
afine;
31 - afine; plante, seminţe şi flori de afine; alimente pentru animale cu conţinut sau aromă de
afine;
32 - bere; ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice;
băuturi, sucuri, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor fabricate pe bază, cu
conţinut sau cu aromă de afine;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) fabricate
pe bază, cu conţinut sau cu aromă de afine.
(531) CFE(5) 05.03.15; 05.07.08; 05.07.09; 25.01.06;
27.01.12; 27.05.24; 29.01.14.

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "cuptorul cu lemne", Pizza pe vatră", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(10-2014)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(5) 02.01.23; 27.01.12; 27.05.04; 27.05.13.

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

26407
2014.12.02
2023.08.13
033617
2013.08.13
BRICO-COM S.R.L, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 8, of. 204,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

(540)

26406
2014.12.01
2024.01.28
034566
2014.01.28
HUDIC-COM S.R.L., MD
Str. Sfatul Ţării nr. 14, bloc 1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "SUPER TOP", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri;
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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor.
(531) CFE(5) 02.01.02; 02.01.16; 02.01.23; 23.01.01;
25.01.06; 26.01.14; 26.01.19; 26.11.08; 27.05.24.

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

26408
2014.12.04
2023.04.25
033065
2013.04.25
PARASCA Dumitru, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 13,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(10-2013)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne şi produse din carne; mezeluri şi afumături; conserve din carne; salamuri, cârnaţi,
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parizer, pateuri, tobe, rulade, şuncă, bacon,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi
produse lactate (cu excepţia brânzei topite),
smântână, unt, iaurturi, chefir, lapte bătut,
lapte acru, lapte covăsit; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
32 - bere; ape minerale gazoase sau negazoase;
apă de masă; apă tonică; limonadă; sucuri
din fructe sau din legume; băuturi pe bază de
fructe sau de legume; şerbeturi (lichide);
siropuri şi alte preparate pentru pregătirea
băuturilor; extracte nealcoolice din fructe sau
legume; băuturi ce conţin fermenţi lactaţi;
băuturi răcoritoare cu arome; băuturi pe bază
de ceaiuri; cvas de pâine, cvas de citrice;
cvas de fructe uscate; cvas de casă; cvas
ţărănesc; cvas de cereale; cvas de fructe
proaspete;
33 - băuturi alcoolice; lichior; whisky; votcă; divin;
ţuică; palincă; şnaps; vinuri seci; vinuri de
desert; vinuri alcoolizate; vinuri spumante;
balsamuri, brandy;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor
comerciale; comercializarea produselor lactate; comercializarea produselor din carne;
comercializarea băuturilor alcoolice şi a băuturilor răcoritoare; operaţii de export-import;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine specializate, supermarketuri,
hipermarketuri.

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

26409
2014.12.04
2023.11.25
034121
2013.11.25
LACTALIS-ALBA S.R.L., companie,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Industrială nr. 10,
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2015
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Имун", "+", "C".
(511) NCL(10-2013)
29 - lapte şi produse lactate, smântână, unt, caşcaval, chefir, iaurt, deserturi şi băuturi care
preponderent conţin lapte, brânză de vaci,
băuturi lactate.
(531) CFE(5) 28.05.00.

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

26465
2014.12.11
2023.12.06
034204
2013.12.06
GORNEŢ Viorel, MD
Str. Studenţilor nr. 7/7, ap. 110,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Imun", "+", "C", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
29 - lapte şi produse lactate, smântână, unt, caşcaval, chefir, iaurt, deserturi şi băuturi care
preponderent conţin lapte, brânză de vaci,
băuturi lactate.
(531) CFE(5) 01.03.13; 01.15.11; 03.04.02; 05.05.20;
26.01.06; 26.01.20; 27.05.03.

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

(540)

26410
2014.12.04
2023.11.25
034122
2013.1.25
LACTALIS-ALBA S.R.L., companie,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Industrială nr. 10,
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "ORHEIAN".
(511) NCL(10-2013)
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;
toate produsele fabricate în Orhei.

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

26539
2014.12.24
2023.12.11
034227
2013.12.11
Instituţia Publică Oficiul Naţional al Viei şi
Vinului, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "VINUL", "MOLDOVEI",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "ВИНО", "МОЛДОВЫ",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2013)
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 - vinuri, produse obţinute pe bază de vin;

33 - vinuri; produse obţinute pe bază de vin;

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

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

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

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

(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.21; 03.07.07; 03.07.21;
03.07.24; 04.05.13; 05.07.10; 27.05.01.

(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.21; 03.07.07; 03.07.21;
03.07.24; 04.05.13; 05.07.10; 28.05.00.

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

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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26540
2014.12.24
2023.12.11
034228
2013.12.11
Instituţia Publică Oficiul Naţional al Viei şi
Vinului, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

26541
2014.12.24
2023.12.11
034229
2013.12.11
Instituţia Publică Oficiul Naţional al Viei şi
Vinului, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2015
(511) NCL(10-2013)
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 - vinuri; produse obţinute pe bază de vin;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.21; 03.07.07; 03.07.21;
03.07.24; 04.05.13; 05.07.10; 27.05.01.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "WINE", "MOLDOVA", cu
excepţia executării grafice deosebite.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în decembrie 2014
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.
1
1

(220)
(111)
(210)
(151)
Data
Nr.
Nr. înreData
de depozit de depozit gistrării înregistrării
2
3
4
5
033510
2013.07.23 25716 2014.12.01

(511)
Clase
6
07,12,35,37

2

034265

2013.12.19

26136

2014.09.29

11,21,35

3

034245

2013.12.16

26254

2014.11.11

29,30

4

034797

2014.03.19

26305

2014.11.10

05

5
6

035127
032967

2014.05.15
2013.04.10

26306
26307

2014.11.10
2014.11.10

7

032968

2013.04.10

26308

2014.11.10

8

034364

2013.12.24

26309

2014.11.10

03,35
09,12,16,35,
36,37,39,
41,42
09,12,16,35,
36,37,39,
41,42
34

9

034616

2014.01.29

26310

2014.11.10

33

10

033791

2013.09.25

26311

2014.11.10

30

11
12

034698
034702

2014.02.25
2014.02.25

26312
26313

2014.11.10
2014.11.10

03
12

13
14
15

034654
034745
034143

2014.02.14
2014.03.05
2013.11.26

26314
26315
26316

2014.11.11
2014.11.10
2014.11.11

03
18
30

16
17

034158
034429

2013.11.29
2013.12.30

26317
26318

2014.11.11
2014.11.11

11,37,42
05

18
19

034539
034623

2014.01.24
2014.02.07

26319
26320

2014.11.11
2014.11.11

03,16
09,38,41

20

034142

2013.11.26

26321

2014.11.11

30

21
22
23
24
25
26
27
28

034257
034480
034481
034483
034484
034485
034486
033780

2013.12.19
2014.01.17
2014.01.17
2014.01.17
2014.01.17
2014.01.17
2014.01.17
2013.09.25

26322
26323
26324
26325
26326
26327
26328
26329

2014.11.11
2014.11.11
2014.11.11
2014.11.11
2014.11.11
2014.11.11
2014.11.11
2014.11.11

39
05
05
05
05
05
05
02,06,08,17,
20,37,39

116

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
(442/450)
Nr.
Nr. BOPI
BOPI
8
9
10/2013

7
KUHN S.A. (Société Anonyme),
FR
OBSCHESTVO S
OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU
"AQUAPHOR", RU
Open type Joint Stock Company
"Fats and Oil Integrated Works",
RU
VERMODJE S.R.L.,
societate comercială, MD
ISAENCO Andrian, MD
Wizard Co., Inc., US

6/2014
10/2013

1/2015

Wizard Co., Inc., US

10/2013

1/2015

British American Tobacco
(Brands) Limited, GB
GRAPE VALLEY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli AG, CH
MONCLER S.P.A., IT
KENDA RUBBER INDUSTRIAL
CO., LTD., TW
MONCLER S.P.A., IT
CUJBĂ Oleg, MD
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.,
DO
ALSTOM Technology Ltd, CH
WORLD MEDICINE İLAÇLARI
LİMİTED ŞİRKETİ, TR
KISLIN Maxim, MD
Discovery Communications, LLC,
a limited liability company
organized under the laws of the
State of Delaware, US
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.,
DO
MAILEXPRESPOŞTA S.R.L., MD
BIAL-Portela & Ca., S.A., PT
BIAL-Portela & Ca., S.A., PT
BIAL-Portela & Ca., S.A., PT
BIAL-Portela & Ca., S.A., PT
BIAL-Portela & Ca., S.A., PT
BIAL-Portela & Ca., S.A., PT
CREŢU Sergiu, MD

3/2014

2/2014

2/2014

5/2014

3/2014
12/2013
4/2014
4/2014
4/2014
5/2014
2/2014
2/2014
2/2014
3/2014
3/2014

4/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
11/2013

1/2015

MĂRCI
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1
29

2
034662

3
2014.02.18

4
26330

5
2014.11.11

6
05

30
31
32
33
34

034520
034466
034482
034530
034801

2014.01.21
2014.01.13
2014.01.17
2014.01.22
2014.03.20

26333
26334
26335
26336
26337

2014.11.14
2014.11.15
2014.11.15
2014.11.15
2014.11.15

29,33,35,43
05
05
30
35,38,41

35
36
37
38
39
40
41
42
43

034680
034663
034648
034891
032315
033476
033964
034361
034602

2014.02.20
2014.02.14
2014.02.17
2014.04.09
2012.12.17
2013.07.12
2013.11.04
2013.12.23
2012.11.15

26338
26339
26340
26341
26342
26343
26344
26345
26346

2014.11.17
2014.11.14
2014.11.17
2014.11.17
2014.11.30
2014.11.14
2014.11.18
2014.11.18
2014.11.18

03
30,35,41,43
05
05
05
11,35
44
05
03,35

44

034604

2012.11.16

26347

2014.11.18

03,35

45
46

033946
034600

2013.10.30
2014.02.03

26348
26349

2014.11.20
2014.11.20

17,27
12,37

47
48
49

034681
034728
034749

2014.02.20
2014.03.03
2014.03.07

26351
26352
26353

2014.11.22
2014.11.22
2014.11.22

50

034751

2014.03.13

26354

2014.11.22

44
18,25
06,07,08,09,
22,35,39,40
05,30

51

034752

2014.03.17

26355

2014.11.22

29,35,40

52
53

034760
034762

2014.03.11
2014.03.14

26356
26357

2014.11.22
2014.11.22

35,36,37
05,30

54

034763

2014.03.14

26358

2014.11.22

05,30

55

034764

2014.03.17

26359

2014.11.22

09,35

56

034765

2014.03.17

26360

2014.11.22

09,35

57
58
59
60
61
62
63
64
65

034795
034273
034296
034627
034458
034459
034935
034576
034154

2014.03.17
2013.12.20
2013.12.23
2014.02.07
2014.01.10
2014.01.10
2014.04.11
2014.02.05
2013.12.03

26361
26363
26364
26365
26366
26367
26368
26369
26370

2014.11.22
2014.11.21
2014.11.21
2014.11.21
2014.11.21
2014.11.21
2014.11.21
2014.11.22
2014.11.24

31
05
05
33
05
05
33
35
16,35

66
67
68

034747
027407
034879

2014.03.06
2010.07.13
2014.04.03

26371
26372
26373

2014.11.24
2014.11.24
2014.11.24

69
70

034574
034890

2014.01.24
2014.04.07

26374
26375

2014.11.25
2014.11.25

33
34,35,41
21,32,33,
35,39
06,19,35,37
33

71

034727

2014.03.03

26376

2014.11.25

17,19

72
73

034435
034225

2014.01.02
2013.12.10

26377
26378

2014.11.26
2014.11.26

41,44
33

7
BOSNALIJEK, Pharmaceutical
and Chemical Industry, Joint
Stock Company, BA
DRAGAN Gheorghe, MD
Gilead Sciences Limited, IE
BIAL-Portela & Ca., S.A., PT
UNILEVER N.V., NL
PRO Digital S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
John Paul Mitchell Systems, US
FERALMOD S.R.L., MD
FARMAPRIM S.R.L., MD
FARMAPRIM S.R.L., MD
WILLOW S.R.L., MD
GHEORGHIŢĂ Ion, MD
PRUTEANU Mihail, MD
DSM IP ASSETS B.V., NL
Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc., US
Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc., US
PERVANCIUC Alexandr, MD
GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company
organized and existing under the
laws of the State of Delaware, US
AGAPI Elena, MD
Levi Strauss & Co., US
PROFMET GRUP S.R.L., MD
TETIS INTERNATIONAL CO
S.R.L., MD
FAHER S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
RECONSCIVIL S.R.L., MD
MAKPAR EXPORTS PRIVATE
LIMITED, IN
MAKPAR EXPORTS PRIVATE
LIMITED, IN
GP BATERIA S.R.L.,
societate comercială, MD
GP BATERIA S.R.L.,
societate comercială, MD
CUJBĂ Oleg, MD
Merck Sharp & Dohme Corp., US
Merck Sharp & Dohme Corp., US
IURCO Roman, MD
Merck Sharp & Dohme Corp., US
Merck Sharp & Dohme Corp., US
PASCARU Adrian, MD
BUSINESS NOVA S.R.L., MD
ANTIS-MEDIA S.R.L.,
societate comercială, MD
DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
TUTUN-CTC S.A., MD
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
KUŞNIR Irina, MD
BULGARI WINERY S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Zakrytoe Aktsionernoe
obschestvo "TechnoNICOL", RU
COBAN Petru, MD
SÎRBU Anatolie, MD

8
5/2014

4/2014
6/2014
2/2014
3/2014
5/2014
5/2014
4/2014
4/2014
5/2014
2/2013
8/2013
2/2014
3/2014
3/2013
3/2014
3/2013
3/2014
2/2014
4/2014

9

1/2015
1/2015

1/2015

1/2015

5/2014
5/2014
5/2014
5/2014
5/2014
5/2014
5/2014
5/2014
5/2014
5/2014
5/2014
3/2014
3/2014
3/2014
4/2014
4/2014
5/2014
3/2014
1/2014

1/2015
1/2015

4/2014
9/2010
5/2014
5/2014
5/2014
6/2014
3/2014
3/2014
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1
74

2
034294

3
2013.12.23

4
26379

5
2014.11.26

6
03,16

75

034295

2013.12.23

26380

2014.11.26

03,16

76

034024

2013.11.13

26381

2014.11.26

03

77

034206

2013.12.06

26382

2014.11.26

21

78

032978

2013.06.21

26383

2014.11.27

33

79

034173

2013.12.04

26384

2014.11.25

05,35

80

034174

2013.12.04

26385

2014.11.25

05,35

81
82
83
84

033846
034450
034726
034768

2013.10.10
2014.01.10
2014.03.03
2014.03.13

26386
26387
26388
26389

2014.11.28
2014.11.28
2014.11.28
2014.11.28

33
41
11,35
16,35,38,41

85
86
87
88
89
90
91

034774
034777
034817
034856
034863
033253
033980

2014.03.19
2014.03.14
2014.03.25
2014.04.02
2014.03.28
2013.06.11
2013.11.12

26390
26391
26392
26393
26394
26395
26396

2014.11.28
2014.11.28
2014.11.28
2014.11.28
2014.11.30
2014.11.30
2014.11.30

29,43
37
33
30,35
35,43
16,20,21,35
35

92
93
94

034100
034473
034660

2013.11.22
2014.01.15
2014.02.19

26397
26398
26399

2014.11.30
2014.11.30
2014.11.30

95

034541

2014.01.27

26400

2014.11.28

35,42
33,35
03,05,29,30,
31,32,33
32,33

96
97
98

034199
034266
034267

2013.12.06
2013.12.18
2013.12.18

26401
26402
26403

2014.11.28
2014.12.01
2014.12.01

33
30,43
03

99

034448

2014.01.06

26404

2014.12.01

100

034449

2014.01.06

26405

2014.12.01

101
102

034566
033617

2014.01.28
2013.08.13

26406
26407

2014.12.01
2014.12.02

103
104

033065
034121

2013.04.25
2013.11.25

26408
26409

2014.12.04
2014.12.04

09,35,36,
38,42
09,35,36,
38,42
43
06,16,19,
35,39
29,32,33,35
29

105

034122

2013.11.25

26410

2014.12.04

29

106

034513

2014.01.23

26411

2014.12.03

02

107

034553

2014.01.28

26412

2014.12.02

01

108

034554

2014.01.28

26413

2014.12.03

01

109

034555

2014.01.28

26414

2014.12.03

01

110

034556

2014.01.28

26415

2014.12.03

01

111

034436

2014.01.02

26416

2014.12.04

30
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8
Mary Kay Inc.,
3/2014
corporaţie din statul Delaware, US
Mary Kay Inc.,
3/2014
corporaţie din statul Delaware, US
Alticor Inc.,
3/2014
corporaţie din statul Michigan, US
Mary Kay Inc.,
3/2014
corporaţie din statul Delaware, US
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
8/2013
întreprindere mixtă, MD
AICORE LLP, a company duly
3/2014
organized and existing under the
laws of England and Wales, GB
AICORE LLP, a company duly
3/2014
organized and existing under the
laws of England and Wales, GB
GSH Trademarks Limited, CY
12/2013
CUŢCHI Andrei, MD
2/2014
CHIAN Ghenadie, MD
6/2014
Instituţia Privată Centrul pentru
5/2014
Jurnalism Independent, MD
PAVALACHI Iurie, MD
5/2014
AUTEHTON GRUP S.R.L., MD
5/2014
EXPERTVIN S.R.L., MD
5/2014
UNGUREANU Igori, MD
5/2014
CUŞNIR Alexandr, MD
5/2014
HUHTAMAKI FINANCE B.V., NL
1/2014
Samsung C&T Corporation
1/2014
(a Korean Corporation), KR
DraftFCB, Inc., US
1/2014
VINARIA DIN VALE S.A., MD
3/2014
TARAI Snejana, MD
4/2014

9

1/2015

RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
"Aiko Importers" INC, US
FUDULACHI Alexandr, MD
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
OLX B.V., NL

3/2014

4/2014

OLX B.V., NL

4/2014

HUDIC-COM S.R.L., MD
BRICO-COM S.R.L, MD

3/2014
11/2013

1/2015
1/2015

PARASCA Dumitru, MD
10/2013
LACTALIS-ALBA S.R.L.,
1/2014
companie, întreprindere cu capital
străin, MD
LACTALIS-ALBA S.R.L.,
1/2014
companie, întreprindere cu capital
străin, MD
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
3/2014
întreprindere mixtă, MD
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
3/2014
întreprindere mixtă, MD
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
3/2014
întreprindere mixtă, MD
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
3/2014
întreprindere mixtă, MD
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
3/2014
întreprindere mixtă, MD
POWER ROOT (M) SDN BHD,
4/2014
MY

1/2015
1/2015

4/2014
3/2014
3/2014

1/2015

MĂRCI
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1
112

2
034437

3
2014.01.02

4
26417

5
2014.12.04

6
30

113

034438

2014.01.02

26418

2014.12.04

30

114
115

034276
034456

2013.12.20
2014.01.09

26419
26420

2014.12.04
2014.12.04

30
12

116
117

034204
032650

2013.12.06
2013.02.18

26465
26466

2014.12.11
2014.12.10

16
19

118
119

034864
034227

2014.03.28
2013.12.11

26489
26539

2014.11.22
2014.12.24

35,43
16,33,35,41

120

034228

2013.12.11

26540

2014.12.24

16,33,35,41

121

034229

2013.12.11

26541

2014.12.24

16,33,35,41

7
POWER ROOT (M) SDN BHD,
MY
POWER ROOT (M) SDN BHD,
MY
Wm. WRIGLEY Jr. Company, US
The Goodyear Tire & Rubber
Company, US

8
4/2014

GORNEŢ Viorel, MD
LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)
S.A., MD
CUŞNIR Alexandr, MD
Instituţia Publică Oficiul Naţional
al Viei şi Vinului, MD
Instituţia Publică Oficiul Naţional
al Viei şi Vinului, MD
Instituţia Publică Oficiul Naţional
al Viei şi Vinului, MD

1/2014
5/2013

9

4/2014
4/2014
4/2014
1/2015

5/2014
3/2014

1/2015

3/2014

1/2015

3/2014

1/2015

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

(511)
Clase

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

(442)
Nr.
BOPI

(450)
Nr. BOPI

1
1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2
2R 1972

3
2024.08.09

4
05

6

7
9/1995

2

2R 2139

2024.10.10

30

3

2R 2140

2024.10.10

30

4

2R 2155

2024.12.09

32,33

5

2R 2156

2024.12.09

33

6

2R 2186

2024.10.10

30

7

2R 2266

2024.12.05

02,03,21

8

2R 2352

2024.12.05

03

9

2R 2356

2024.12.15

14,25,37,42

10

2R 2550

2024.11.29

39

5
MUNDIPHARMA AG, CH
St. Alban-Rheinweg 74, 4020 BASEL, Elveţia
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois,
Statele Unite ale Americii
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois,
Statele Unite ale Americii
PERNOD RICARD, FR
12, Place des Etats-Unis, 75016 PARIS,
Franţa
PERNOD RICARD, FR
12, Place des Etats-Unis, 75016 PARIS,
Franţa
WM. WRIGLEY JR.COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois,
Statele Unite ale Americii
L'OREAL, société anonyme, FR
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa
L' OREAL, société anonyme, FR
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa
EXTRA-K S.A., MD
Str. Munceşti nr. 123 A,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
MOLDROMUKRTRANS S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-romăno-ucraineană, MD
Bd. Decebal nr. 2,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Nr.
crt.

10/1995

10/1995

10/1995

10/1995

11/1995

11/1995
12/1995
12/1995

4/1995

12/1995

119
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1
11

2
2R 2551

3
2025.02.21

4
35,36,39,41,
42

12

2R 2553

2024.12.14

20,35

13

2R 2593

2024.12.16

34

14

2R 2676

2024.12.12

32,33

15

2R 2678

2024.12.12

32,33

16

2R 2679

2024.12.12

33

17

2R 2906

2024.12.26

12

18

2R 2907

2024.12.26

12

19

2R 3029

2024.12.29

05

20

2R 3050

2024.12.28

09

21

2R 3097

2024.12.30

03

22

2R 3150

2024.12.22

24,25

23

2R 3190

2024.12.30

16,36,39

24

2R 3191

2024.12.30

36

25

2R 3193

2024.12.30

06,08

26

2R 3206

2024.12.30

05

27

2R 3252

2024.12.28

07

28

2R 3258

2024.12.29

08

29

2R 3263

2024.12.30

07,08,09

30

2R 3264

2024.12.30

07,08,09,11

120
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UNGAR S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Trandafirilor nr. 43,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
CONFORT S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Mesager nr. 19,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
JAPAN TOBACCO INC., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia
PERNOD RICARD, FR
12, Place des Etats-Unis, 75016 PARIS,
Franţa
PERNOD RICARD, FR
12, Place des Etats-Unis, 75016 PARIS,
Franţa
PERNOD RICARD, FR
12, Place des Etats-Unis, 75016 PARIS,
Franţa
SUZUKI MOTOR CORPORATION, JP
300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi,
Shizuoka-ken, Japonia
SUZUKI MOTOR CORPORATION, JP
300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi,
Shizuoka-ken, Japonia
INTERVET INTERNATIONAL B.V., NL
Wim de Korverstraat 35, NL-5831, AN
Boxmeer, Olanda
TEAC CORPORATION, JP
3-7-3, Naka-Cho, Musashino-Shi, Tokyo,
Japonia
GUABER S.r.l., IT
Via Isonzo 67, 40033 Casalecchio di Reno
(BO), Italia
Triumph Intertrade AG, CH
5330 Bad Zurzach, Elveţia
Diners Club International Ltd., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului
New York, US
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015,
Statele Unite ale Americii
Citibank, N.A., US
399 Park Avenue, New York, New York 10043,
Statele Unite ale Americii
BLACK & DECKER INC., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
1207 Drummond Plaza, Newark, Delaware
19711, Statele Unite ale Americii
MEDA AB, SE
Box 906,170 09 Solna, Suedia
THE BLACK & DECKER CORPORATION,
corporaţia Statului Maryland, US
701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, Statele Unite ale Americii
THE BLACK & DECKER CORPORATION,
corporaţia Statului Maryland, US
701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, Statele Unite ale Americii
THE BLACK & DECKER CORPORATION,
corporaţia Statului Maryland, US
701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, Statele Unite ale Americii
THE BLACK & DECKER CORPORATION,
corporaţia Statului Maryland, US
701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, Statele Unite ale Americii

6
5/1995

7
12/1995

4/1995

12/1995

12/1995
1/1996

1/1996

1/1996

1/1996

1/1996

2/1996

2/1996

2/1996

2/1996
2/1996

2/1996

2/1996

2/1996
3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

MĂRCI

MD - BOPI 1/2015

1
31

2
2R 3285

3
2024.12.30

4
08

32

2R 3286

2024.12.30

03,16

33

2R 3287

2024.12.30

08

34

2R 3289

2024.12.30

03,08

35

2R 3290

2024.12.30

08

36

2R 3291

2024.12.30

08,09

37

2R 3314

2024.10.26

03

38

2R 3315

2024.10.26

03

39

2R 3327

2024.12.30

36

40

2R 3337

2024.12.29

01,03,05,10,
16,21

41

2R 3339

2024.12.26

25

42

2R 3340

2024.12.30

03,08

43

2R 3341

2024.12.30

08

44

2R 3381

2024.08.23

09

45

2R 3395

2024.12.30

09,16,42

46

2R 3503

2024.12.30

07,09

47

2R 3510

2024.12.21

07,09,11,16

48

2R 3514

2024.12.22

42

49

2R 3516

2024.12.22

25

50

2R 3519

2024.12.22

25

5
The Gillette Company, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
The Gillette Company, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
The Gillette Company, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
The Gillette Company, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
The Gillette Company, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
The Gillette Company, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
SOTHYS INTERNATIONAL, FR
128, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008
PARIS, Franţa
SOTHYS INTERNATIONAL, FR
128, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008
PARIS, Franţa
Diners Club International Ltd., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului
New York, US
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015,
Statele Unite ale Americii
Procter & Gamble Business Services Canada
Company, CA
Suite 800, 1959 Upper Water Street, P.O. Box
997 Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, Canada
RICA LEVY INTERNATIONAL, FR
Zone Industrielle de Carros Nice, 1ère
Avenue-10ème rue, B.P.151, 06513 Carros,
Franţa
The Gillette Company, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
The Gillette Company, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
ROCKWELL AUTOMATION, INC., US
777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI
53202, Statele Unite ale Americii
Oracle International Corporation, US
500 Oracle Parkway, Redwood City, California
94065, Statele Unite ale Americii
NEWFREY LLC, companie cu răspundere
limitată organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
1207 Drummond Plaza, Newark, Delaware
19711, Statele Unite ale Americii
Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as
Toshiba Corporation, JP
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
Doctor's Associates Inc., US
325 Bic Drive, MILFORD, CT., 06461, Statele
Unite ale Americii
TRIUMPH INTERNATIONAL
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
Marsstrasse 40, 80335 München, Germania
TRIUMPH INTERNATIONAL
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
Marsstrasse 40, 80335 München, Germania

6

7
3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

3/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996
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1
51

2
2R 3522

3
2024.12.22

4
10,25,26

52

2R 3525

2024.12.22

10,25,26

53

2R 3526

2024.12.22

24,25

54

2R 3527

2024.12.22

24,25

55

2R 3533

2024.12.22

24,25

56

2R 3554

2024.12.21

10

57

2R 3561

2024.12.21

01,03,04,06,
08,12,14,17,
21,28

58

2R 3566

2024.12.26

25

59

2R 3619

2024.12.29

05

60

2R 3621

2024.12.29

05

61

2R 3622

2024.12.29

05

62

2R 3624

2024.12.28

05

63

2R 3629

2024.12.30

09,16,36

64

2R 3724

2024.10.27

12

65

2R 3765

2024.11.10

05

66

2R 3767

2024.11.10

05

67

2R 3815

2024.11.10

05

68

2R 3857

2024.10.13

30

69

2R 3858

2024.10.13

30

70

2R 3884

2024.11.10

05

71

2R 3886

2024.11.10

05

72

2R 3925

2024.12.30

03,05,10,21

73

2R 3938

2024.11.10

05

122
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Triumph Intertrade AG, CH
5330 Bad Zurzach, Elveţia
Triumph Intertrade AG, CH
5330 Bad Zurzach, Elveţia
Triumph Intertrade AG, CH
5330 Bad Zurzach, Elveţia
Triumph Intertrade AG, CH
5330 Bad Zurzach, Elveţia
Triumph Intertrade AG, CH
5330 Bad Zurzach, Elveţia
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, JP
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as
Toshiba Corporation, JP
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
GILMAR S.p.A., IT
Via Malpasso 723/725, 47842 S. Giovanni
in Marignano, Rimini, Italia
INTERVET INTERNATIONAL B.V., NL
Wim de Korverstraat 35, NL-5831, AN
Boxmeer, Olanda
MSD CONSUMER CARE, INC., US
3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee
38151, Statele Unite ale Americii
MSD CONSUMER CARE, INC., US
3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee
38151, Statele Unite ale Americii
GRÜNENTHAL GMBH, DE
Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Germania
BANK OF AMERICA CORPORATION, US
100 North Tryon Street, Charlotte, North
Carolina 28255, Statele Unite ale Americii
MARCOPOLO S.A., BR
RUA MARCOPOLO, 280, BAIRO PLANALTO
EM CAXIAS DO SUL/RS, BRAZILIA
A. MENARINI, INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., IT
Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Italia
A. MENARINI, INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., IT
Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Italia
ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA S.P.A.,
IT
Via Carnia 26, Milano, Italia
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois,
Statele Unite ale Americii
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois,
Statele Unite ale Americii
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A., IT
Via Trieste 40 Pisa, Italia
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A., IT
Via Trieste 40 Pisa, Italia
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. corporaţia statului Delaware, US
300 Park Avenue, New York, New York 10022,
Statele Unite ale Americii
A. MENARINI, INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L, IT
Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Italia

6

7
4/1996
4/1996
4/1996
4/1996
4/1996
4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996
4/1996

12/1995

6/1996

12/1995

6/1996

12/1995

6/1996

2/1996

8/1996

2/1996

8/1996

2/1996

8/1996

2/1996

9/1996

2/1996

9/1996

4/1996

10/1996

4/1996

10/1996

MĂRCI
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1
74

2
2R 3939

3
2024.11.10

4
05

75

2R 3950

2025.01.25

33

76

2R 4064

2024.10.13

30

77

2R 4099

2024.12.26

34

78

2R 4105

2024.10.13

05

79

2R 4128

2024.12.28

12

80

2R 4216

2024.10.28

06,07,12

81

R 12386A

2024.04.23

21

82

R 12568

2024.06.16

33

83

R 12608

2025.02.01

29,30,35

84

R 12609

2025.02.01

29,30,35

85

R 12678

2024.11.15

86

R 12831

2024.07.26

14,15,16,25,
28,32,33,34,
35,41
05,21,35

87

R 12856

2024.08.12

30,32,33,35,
36,43

88

R 13009

2024.10.01

35

89

R 13013

2024.10.08

05

90

R 13014

2024.10.19

25,35

91

R 13055

2024.07.12

33

92

R 13072

2024.10.18

33

93

R 13074

2024.10.18

33

94

R 13076

2024.10.25

33

5
A. MENARINI, INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L, IT
Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Italia
Vinăria – Bardar S.A.,
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporatia statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois,
Statele Unite ale Americii
JAPAN TOBACCO INC., JP
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., IL
Science Based Industries Campus, Har
Hotzvim, 91010 Jerusalem, Israel
Tenneco Automotive Operating Company Inc.,
US
500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois
60045, Statele Unite ale Americii
AVION S.A., centru de ştiinţă şi tehnică, MD
Str. Meşterul Manole nr. 12, bloc 2,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
KAO KABUSHIKI KAISHA (Kao Corporation),
JP
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japonia
BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Independenţei nr. 37,
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova
FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova
FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova
BALAN Dan, MD
Str. Pavel Boţu nr. 1, bloc 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
RAZLOGA Tatiana, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, bloc 1, ap. 34,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
NINEVIA S.R.L., MD
Str. A. Puşkin nr. 22,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
BBDO Worldwide Inc., corporaţie din statul
New York, US
1285 Avenue of the Americas, New York, NY
10019, Statele Unite ale Americii
E.I. du Pont de Nemours and Company, US
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898,
Statele Unite ale Americii
VASILIU Iurie, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 38, bloc 2, ap. 25,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
BEL-ALCO S.R.L., MD
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica
Moldova
Diageo Brands B.V., NL
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,
Olanda
Diageo Brands B.V., NL
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam,
Olanda
Diageo Scotland Limited, GB
Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh
EH12 9DT, Scoţia, Regatul Unit

6
4/1996

7
10/1996

5/1996

10/1996

3/1996

11/1996

3/1996

11/1996

4/1996

11/1996

4/1996

11/1996

12/1995

12/1996

1/2005

6/2005
12/2013

3/2005

8/2005

4/2005

8/2005

4/2005

8/2005

4/2005

10/2005

6/2005

11/2005

6/2005

11/2005

7/2005

12/2005

7/2005

12/2005

7/2005

12/2005

8/2005

1/2006

8/2005

1/2006

8/2005

1/2006

8/2005

1/2006
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TRADEMARKS

1
95

2
R 13096

3
2024.11.02

4
09,16,28,35

96

R 13106

2024.11.02

14,16,20,21,
25,35

97

R 13107

2024.11.02

03,14,25

98

R 13132

2024.11.15

16,35

99

R 13207

2024.11.22

05

100

R 13210

2024.11.22

01,19

101

R 13310

2024.11.24

03

102

R 13311

2024.11.24

03

103

R 13312

2024.11.24

03

104

R 13313

2024.11.24

03

105

R 13315

2024.11.24

05,10,16,35,
36,41,42,44

106

R 13316

2024.11.25

03

107

R 13317

2024.11.25

03

108

R 13318

2024.11.25

03

109

R 13319

2024.11.25

03

110

R 13328

2024.11.25

03

111

R 13336

2024.12.31

03
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5
Hama GmbH & Co. KG, DE
Dresdner Strasse 9, 86653 Monheim,
Germania
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
Vion-Impex S.R.L., firmă, MD
Str. Bucureşti nr. 67, ap. 10,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
C.P. Pharmaceuticals International C.V., US
c/o General Partners Pfizer Manufacturing LLC
and Pfizer Production LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
Statele Unite ale Americii
Knauf Gips KG, DE
Am Bahnhof 7, D - 97346 Iphofen, Germania
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
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
Biogen Idec MA INC., US
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, 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
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

6
8/2005

7
1/2006

8/2005

1/2006

8/2005

1/2006

8/2005

1/2006

9/2005

2/2006

9/2005

2/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006
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1
112

2
R 13337

3
2024.12.31

4
03

113

R 13338

2024.12.31

03

114

R 13339

2024.12.31

03

115

R 13388

2024.12.23

09

116

R 13478

2024.11.25

03

117

R 13520

2025.02.18

03

118

R 13521

2025.02.18

30

119

R 13695

2024.11.24

16,35

120

R 13788

2025.01.27

33

121

R 13789

2025.02.01

29,30,35

122

R 14015

2024.10.27

09,30,32,35,
38,41

123

R 14615

2024.12.28

16,35

124

R 21828

2024.04.26

16,35,38,
39,41

5
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
LISNIC-GRUP S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Academiei nr. 1, of. 143,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
VIORICA-COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
BUCURIA, societate pe acţiuni, MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Vion-Impex S.R.L., firmă, MD
Str. Bucureşti nr. 67, ap. 10,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ŞOŞEV Vasili, MD
Str. S. Lazo nr.107, MD-6118,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova
The Cartoon Network, Inc., US
1050 Techwood Drive, N.W., City of Atlanta,
State of Georgia 30318, Statele Unite ale
Americii
DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Industrială, 40,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 210/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

6
10/2005

7
3/2006

10/2005

3/2006

10/2005

3/2006

11/2005

4/2006

12/2005

5/2006

12/2005

5/2006

12/2005

5/2006

2/2006

7/2006

3/2006

8/2006

3/2006

8/2006

5/2006

10/2006

10/2005

3/2007

5/2010

11/2011
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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)

DESIGN

LOC (9) Cl. 02-01
f 2014 0073
2014.12.01
3

(71)

(72)
(54)

MÎRZA Ghenadie, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
MÎRZA Ghenadie, MD
Lenjerie intimă

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

1

2

3.1

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

LOC (9) Cl. 09-01
f 2014 0061
2014.09.16
6

3.2

(71)

(72)
(54)

ALCOLUX S.R.L., MD
MD-6225, Grigorăuca, Sângerei,
Republica Moldova
BURIANOV Oleg, MD
Butelii

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
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f 2014 0061

1.1

1.2

2.1

1.3

2.2

2.4

2.3

3.1

3.2
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(21) f 2014 0061

3.3

4.1

4.2

4.3

4.5

5.1

134

4.4

4.6

5.2

5.3

5.4
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(21) f 2014 0061

5.5

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

LOC (9) Cl. 09-03
f 2014 0056
2014.09.09
1
Culori revendicate:

6.1

6.2

(71)

cafeniu, negru

(72)
(54)

HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ
DE PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistria nr. 16, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
ROGATCHIN Oleg, MD
Ambalaj din carton

(55)

1.1
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(21) f 2014 0056

1.2

1.3

1.4
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(21)
(22)
(28)
(57)
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LOC (9) Cl. 09-03
f 2014 0057
2014.09.09
1
Culori revendicate:
nuanţe, negru

(71)

cafeniu de diferite

(72)
(54)

HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ
DE PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistria nr. 16, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
ROGATCHIN Oleg, MD
Ambalaj din carton

(55)

1.1

1.3

1.2

1.4
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(51)
(21)
(22)
(28)
(57)

LOC (9) Cl. 09-03
f 2014 0058
2014.09.09
1
Culori revendicate:

DESIGN
(71)

cafeniu, negru

(72)
(54)

(55)

1.1

1.2

138

HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE
PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistria nr. 16, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
ROGATCHIN Oleg, MD
Căptuşeală pentru lăzi din carton ondulat
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(21) f 2014 0058

1.3

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

LOC (9) Cl. 09-03
f 2014 0059
2014.09.09
1
Culori revendicate:
nuanţe, negru

(71)

cafeniu de diferite

(72)
(54)

HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ
DE PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistria nr. 16, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
ROGATCHIN Oleg, MD
Ambalaj din carton

(55)

1.1
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(21) f 2014 0059

1.2

1.3

1.4
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit,
clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului
şi modelului industrial), titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI
în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

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

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1
1

2
1598

3
4
5
6
2014.12.11 2019.04.25 f 2014 0033 2014.04.25

7
06-01

2

1599

2014.12.22 2018.12.24 f 2013 0118 2013.12.24

06-13;
20-03

3

1600

2014.12.10 2019.03.20 f 2014 0017 2014.03.20

07-01

4

1601

2014.12.11 2019.04.30 f 2014 0034 2014.04.30

09-01,
07

5

1602

2014.12.11 2019.06.10 f 2014 0040 2014.06.10

09-01

6

1603

2014.12.29 2019.01.16 f 2014 0003 2014.01.16

09-05;
19-08

7

1604

2014.12.24 2018.12.13 f 2013 0116 2013.12.13

19-08

(28)(20)
(73)
Nr. de
Titular, cod ST.3 OMPI
desene
şi modele
industriale
(nr. desenului şi modelului industrial)
8
9
ICAM S.A.,
2
ÎNTREPRINDERE
DE PRODUCŢIE
ŞI COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
48 (1, 2, 4, MURSA Nicolae, MD
5, 6, 7, 9,
Str. Mihai Viteazul nr. 76,
10, 11, 12, MD-3715, Cojuşna,
14, 15, 16, Străşeni, Republica Moldova
17, 18, 19,
20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28,
29, 30, 31,
32, 33, 34,
35, 36, 37,
38, 39, 41,
42, 43, 44,
45, 46, 47,
48, 49, 50,
53, 54)
BURLACU Ştefan, MD
1
Bd. Cuza-Vodă nr. 20, ap. 4,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
TCHIBO GMBH, DE
1
Überseering 18, 22297,
Hamburg, Germania
BURLACU Ştefan, MD
3
Bd. Cuza-Vodă nr. 20, ap. 4,
MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
FRANZELUŢA S.A.,
2
COMBINAT
DE PANIFICAŢIE
DIN CHIŞINĂU, MD
Str. Sarmizegetusa nr. 30,
MD-2032, Chişinău,
Republica Moldova
28 (1, 2, 3, KANNA Filip, MD
4, 5, 6, 7,
Bd. Moscova nr.10/1, ap. 16,
8, 9, 11,
MD-2068, Chişinău,
12, 13, 14, Republica Moldova
15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29)

(43)
Nr.
BOPI

10
7/2014

4/2014

6/2014

7/2014

7/2014

6/2014

2/2014

141

MD - BOPI 1/2015

DESIGN

1
8

2
1605

3
4
5
6
2014.12.24 2019.01.22 f 2014 0004 2014.01.22

7
19-08

8
2

9

1606

2014.12.22 2019.04.14 f 2014 0031 2014.04.14

19-08

6

10

1607

2014.12.22 2019.06.19 f 2014 0041 2014.06.19

32-00

1

9
DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40,
ap. 4, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
CAPŢAN Alexandr, MD
Str. Matei Basarab nr. 5/5,
ap. 87, MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
RITLABS S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare
şi Sfînt nr. 180, of. 102,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

10
7/2014

7/2014

7/2014

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în decembrie 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.

1

(11)
Nr.
certificatului
1578

2
3

1579
1580

4

1581

5
6

1582
1583

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

08-03,
05
09-01
09-01

f 2013 0115

2013.12.10

2

R.I.F., SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD

10/2014

f 2012 0114
f 2013 0112

2012.12.07
2013.11.15

1
2

10/2014
10/2014

09-05;
19-08
11-02
11-02

f 2013 0114

2013.11.26

2

BESCHIERU Radu, MD
POIANA CODRILOR S.R.L.,
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
ALRADA-PRIM SRL, MD

f 2013 0071
f 2013 0100

2013.06.19
2013.10.17

23
29

GÎRBU Anatolie, MD
GÎRBU Anatolie, MD

10/2014
10/2014

10/2014

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 (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certifica-tului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

1
1

2
231

3
2019.11.15

4
0270

5
1999.11.15

6
09-01
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(28) (20)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite
(nr. desenului
şi modelului
industrial
reînnoit)
7
2(1, 5)

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

8
FABRICA DE STICLĂ DIN
CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE
DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova

(44)(45)
Nr.
BOPI

9
1/2001
12/2001

DESIGN

MD - BOPI 1/2015

1
2

2
851

3
2020.01.18

4
f 2005 0007

5
2005.01.18

6
09-01

7
1

3

1244

2019.12.02

f 2009 0068

2009.12.02

19-08

1

4

1245

2019.12.02

f 2009 0070

2009.12.02

09-03

1

5

1252

2019.12.18

f 2009 0076

2009.12.18

32-00

2

6

1256

2019.06.17

f 2009 0048

2009.06.17

20-03

24

8
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
VARDA S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL
STRĂIN, MD
Str. Tudor Vladimirescu nr. 18,
MD-2024, Chişinău, Republica
Moldova
TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES, LTD., IL
5 Basel Street, Petah Tiqva 49131,
Israel
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, Statele Unite ale Americii
VALAC Denis, MD
Str. Maria Drăgan nr. 26, bloc 2,
ap. 58, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

9
2/2006
10/2006

1/2010
7/2010
10/2010

2/2010
8/2010
11/2010
3/2010
9/2010
12/2010
9/2009
10/2010
1/2011

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

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(28)
Nr. de
desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

4
ALFRED
KÄRCHER
GMBH & CO. KG,
DE
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH

5
Duze de spălat / Washing
nozzles / Buses de lavage

6
23-01

7
2

8
2018.01.11

9
2/2014

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2018.07.29

4/2014

Ceas / Watch / Montre

10-02

1

2018.07.29

4/2014

Carcasă pentru ceas /
Watch case / Boîte de
montre

10-02

1

2018.09.17

11/2014

(23)(30)
Prioritate
1
1

2
DM/079878

3
2013.01.11

2

DM/081427

2013.07.29

3

DM/081429

2013.07.29

4

DM/081782

2013.09.17
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1
5

2
DM/081783

3
2013.09.17

6

DM/081784

2013.09.18

7

DM/081883

2013.10.04

8

DM/081887

2013.10.04

9

DM/081888

2013.10.04

10

DM/081931

2013.10.14

11

DM/081932

2013.10.14

12

DM/081933

2013.10.15

13

DM/081961

2013.10.04

14

DM/082067

2013.10.28

15

DM/082076

2013.10.31

16

DM/082086

2013.10.22

17

DM/082087

2013.10.22

18

DM/082096

2013.11.01

144

DESIGN
4
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH

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

5
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

6
10-02

7
2

8
2018.09.17

9
11/2014

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

2

2018.09.18

11/2014

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

2

2018.10.04

13/2014

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

2

2018.10.04

13/2014

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2018.10.04

13/2014

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

3

2018.10.14

15/2014

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

4

2018.10.14

15/2014

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

2

2018.10.15

15/2014

Ceasuri de mână; ace
10-02, 07
pentru ceas; cadran de
ceas / Wristwatches;
watch hands; watch glass /
Montres-bracelets;
aiguilles de montre; verre
de montre;
Inele; brăţări; cercei;
11-01
pandantive / Rings;
bracelets; earrings;
pendants / Bagues;
bracelets; boucles
d'oreilles; pendentifs

23

2018.10.04

13/2014

10

2018.10.28

17/2014

Cercei; brăţară / Earrings;
bracelet / Boucles
d'oreilles; bracelet
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

11-01

2

2018.10.31

17/2014

10-02

3

2018.10.22

16/2014

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

2

2018.10.22

16/2014

Coliere; parte a colierului /
Necklaces; necklaces
parts / Colliers; parties de
colliers

11-01

13

2018.11.01

17/2014

DESIGN

MD - BOPI 1/2015

1
19

2
DM/082154

3
2013.10.28

4
SHACKLETON
MADRID SL, ES

20

DM/082244

2013.10.21

21

DM/082245

2013.10.22

22

DM/082500

2013.09.25

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
AKCIONARSKO
DRUSTVO
METALNA
INDUSTRIJA
"ALFA PLAM"
VRANJE, RS

2013.04.18,
ROMTHER
M 2013,
Bucharest,
Romania,
RO
2013.06.20,
D-0058/2013,
RS

23

DM/082538

2013.12.23

ALFA THERM
D.O.O., HR

24

DM/082587

2013.10.27

METE CEM
KUZU, DE

25

DM/082599

2013.12.04

CFA-HUNGARIA
KFT., HU

26

DM/082681

27

DM/082794

28

DM/082815

2013.10.21 ICE IP S.A., LU
2013.04.19,
002223834,
1-38
EM
2014.02.05 ATLANTIC
SOCIETE
FRANCAISE DE
DEVELOPPEME
NT THERMIQUE,
FR
2013.07.05 NIKOLAY
PETROV
SERDEV, BG

5
Capac pentru butelie /
Bottle cap / Capsule de
bouteille
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

6
09-07

7
1

8
2018.10.28

9
17/2014

10-02

2

2018.10.21

16/2014

Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets

10-02

4

2018.10.22

16/2014

Maşini de gătit cu
combustibil solid;
cuptoare de încalzire cu
combustibil solid; cuptor
pentru gătit; cuptor pentru
încălzit; cuptor pentru
încălzire centrală; cuptor
de ardere cu combustibil
solid / Solid fuel cookersheaters; solid fuel heating
furnaces; pellet stovecooker; pellet heating
furnace; pellet furnace for
central heating system;
solid fuel burning fireplace
furnace /
Cuisinières/appareils de
chauffage à combustible
solide; poêles de
chauffage à combustible
solide; poêle-cuisinière à
granules; poêle de
chauffage à granulés;
poêle à granulés pour
système de chauffage
central; poêle à foyer pour
combustibles solides
Termostat controler
pentru ambianţă / Room
thermostat controller /
Commande de thermostat
d'ambiance
Corzi din puntea chitării /
Hardtail guitar bridge /
Chevalet fixe pour guitare
Capsule de spălat /
Washing capsules /
Capsules de lavage
Ceasuri şi brăţări pentru
ceasuri / Watches and
watchbands / Montres et
bracelets de montres

23-03

8

2018.09.25

12/2014

10-05

1

2018.12.23

1/2014

17-03

4

2018.10.27

2/2014

07-05

29

2018.12.04

3/2014

10-02

39

2018.10.21

4/2014

Radiator / Radiator /
Radiateur

23-03

1

2019.02.05

7/2014

Ace chirurgicale / Surgical
needles / Aiguilles
chirurgicales

24-02

2

2018.07.05

7/2014
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1
29

2
DM/082901

30

DM/082902

31

DM/082945

32

DM/083313

DESIGN

3
2014.02.11

4
JOINT
UKRAINIAN2014.02.07, POLISH
s201400259, ENTERPRISE IN
THE FORM OF
UA
THE COMPANY
WITH LIMITED
RESPONSIBILITY
«MODERNEXPO», UA
2014.02.13 JOINT
UKRAINIAN2014.02.07, POLISH
s201400262, ENTERPRISE IN
THE FORM OF
UA
THE COMPANY
WITH LIMITED
RESPONSIBILITY
«MODERNEXPO», UA
2014.02.21 "FREY WILLE"
GMBH & CO.
KG., AT

2014.03.20

INTERNATIONAL
CO-OPERATIVE
ALLIANCE,
AISBL, BE

5
Sistem de rafturi /
Shelving system /
Système de rayonnages

6
06-04

7
1

8
2019.02.11

9
8/2014

Rafturi pentru fructe şi
legume / Racks for fruit
and vegetables /
Rayonnages à fruits et
légumes

06-04

3

2019.02.13

8/2014

Brăţară; inel; cercei /
Bracelet (jewellery); ring
(jewellery); earring /
Bracelet (bijouterie);
bague (bijouterie); boucle
d'oreille
Logo / Logo / Logo

11-01

3

2019.02.21

9/2014

32-00

1

2019.03.20

15/2014

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data înregistrării
(23)(30)
Prioritate

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

1
06-04

2
DM/082901

3
2014.02.11

4
JOINT UKRAINIANPOLISH
ENTERPRISE IN
THE FORM OF THE
COMPANY WITH
LIMITED
RESPONSIBILITY
«MODERN-EXPO»,
UA

2014.02.07,
s201400259,
UA

146

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

5
Sistem de rafturi /
Shelving system /
Système de
rayonnages

(28)
(18)
Nr. de desene Valabilitate
şi modele
industriale
6
1

7
2019.02.11

Nr.
IDB

8
8/2014

DESIGN
1
06-04

2
DM/082902

MD - BOPI 1/2015
3
2014.02.13
2014.02.07,
s201400262,
UA

4
JOINT UKRAINIANPOLISH
ENTERPRISE IN
THE FORM OF THE
COMPANY WITH
LIMITED
RESPONSIBILITY
«MODERN-EXPO»,
UA
CFA-HUNGARIA
KFT., HU

07-05

DM/082599

2013.12.04

09-07

DM/082154

2013.10.28

SHACKLETON
MADRID SL, ES

10-02

DM/081427

2013.07.29

10-02

DM/081429

2013.07.29

10-02

DM/081782

2013.09.17

10-02

DM/081783

2013.09.17

10-02

DM/081784

2013.09.18

10-02

DM/081883

2013.10.04

10-02

DM/081887

2013.10.04

10-02

DM/081888

2013.10.04

10-02

DM/081931

2013.10.14

10-02

DM/081932

2013.10.14

10-02

DM/081933

2013.10.15

10-02

DM/082086

2013.10.22

10-02

DM/082087

2013.10.22

10-02

DM/082244

2013.10.21

10-02

DM/082245

2013.10.22

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

10-02

DM/082681

2013.10.21
2013.04.19,
002223834,
EM

ICE IP S.A., LU

5
Rafturi pentru fructe şi
legume / Racks for fruit
and vegetables /
Rayonnages à fruits et
légumes

6
3

7
2019.02.13

8
8/2014

Capsule de spălat /
Washing capsules /
Capsules de lavage
Capac pentru butelie /
Bottle cap / Capsule de
bouteille
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Ceas / Watch / Montre

29

2018.12.04

3/2014

1

2018.10.28

17/2014

1

2018.07.29

4/2014

1

2018.07.29

4/2014

Carcasă pentru ceas /
Watch case / Boîte de
montre
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri de mână /
Wristwatches / Montresbracelets
Ceasuri şi brăţări pentru
ceasuri / Watches and
watchbands / Montres
et bracelets de montres

1

2018.09.17

11/2014

2

2018.09.17

11/2014

2

2018.09.18

11/2014

2

2018.10.04

13/2014

2

2018.10.04

13/2014

1

2018.10.04

13/2014

3

2018.10.14

15/2014

4

2018.10.14

15/2014

2

2018.10.15

15/2014

3

2018.10.22

16/2014

2

2018.10.22

16/2014

2

2018.10.21

16/2014

4

2018.10.22

16/2014

39

2018.10.21

4/2014
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DESIGN

1
2
10-02, DM/081961
07

3
2013.10.04

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

10-05

DM/082538

2013.12.23

ALFA THERM
D.O.O., HR

11-01

DM/082067

2013.10.28

11-01

DM/082076

2013.10.31

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

11-01

DM/082096

2013.11.01

HARRY WINSTON
SA, CH

11-01

DM/082945

2014.02.21

"FREY WILLE"
GMBH & CO. KG.,
AT

17-03

DM/082587

2013.10.27

METE CEM KUZU,
DE

23-01

DM/079878

23-03
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ALFRED KARCHER
GMBH & CO. KG,
DE
AKCIONARSKO
DM/082500
2013.09.25
DRUSTVO
METALNA
2013.04.18,
INDUSTRIJA "ALFA
ROMTHERM
2013, Bucharest, PLAM" VRANJE, RS
Romania, RO
2013.06.20,
D-0058/2013,
RS
2013.01.11

5
Ceasuri de mână; ace
pentru ceas; cadran de
ceas / Wristwatches;
watch hands; watch
glass / Montresbracelets; aiguilles de
montre; verre de
montre;
Termostat controler
pentru ambianţă / Room
thermostat controller /
Commande de
thermostat d'ambiance
Inele; brăţări; cercei;
pandantive / Rings;
bracelets; earrings;
pendants / Bagues;
bracelets; boucles
d'oreilles; pendentifs

6
23

7
2018.10.04

8
13/2014

1

2018.12.23

1/2014

10

2018.10.28

17/2014

Cercei; brăţară /
Earrings; bracelet /
Boucles d'oreilles;
bracelet
Coliere; parte a
colierului / Necklaces;
necklaces parts /
Colliers; parties de
colliers
Brăţară; inel; cercei /
Bracelet (jewellery); ring
(jewellery); earring /
Bracelet (bijouterie);
bague (bijouterie);
boucle d'oreille
Corzi din puntea chitării
/ Hardtail guitar bridge /
Chevalet fixe pour
guitare
Duze de spălat /
Washing nozzles /
Buses de lavage
Maşini de gătit cu
combustibil solid;
cuptoare de încalzire cu
combustibil solid; cuptor
pentru gătit; cuptor
pentru încălzit; cuptor
pentru încălzire
centrală; cuptor de
ardere cu combustibil
solid / Solid fuel
cookers-heaters; solid
fuel heating furnaces;
pellet stove-cooker;
pellet heating furnace;
pellet furnace for central
heating system; solid
fuel burning fireplace
furnace /
Cuisinières/appareils de
chauffage à
combustible solide;

2

2018.10.31

17/2014

13

2018.11.01

17/2014

3

2019.02.21

9/2014

4

2018.10.27

2/2014

2

2018.01.11

2/2014

8

2018.09.25

12/2014

DESIGN
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23-03

DM/082794

2014.02.05

24-02

DM/082815

2013.07.05

32-00

DM/083313

2014.03.20

ATLANTIC
SOCIETE
FRANCAISE DE
DEVELOPPEMENT
THERMIQUE, FR
NIKOLAY PETROV
SERDEV, BG
INTERNATIONAL
CO-OPERATIVE
ALLIANCE, AISBL,
BE

poêles de chauffage à
combustible solide;
poêle-cuisinière à
granules; poêle de
chauffage à granulés;
poêle à granulés pour
système de chauffage
central; poêle à foyer
pour combustibles
solides
Radiator / Radiator /
Radiateur

1

2019.02.05

7/2014

Ace chirurgicale /
Surgical needles /
Aiguilles chirurgicales

2

2018.07.05

7/2014

Logo / Logo / Logo

1

2019.03.20

15/2014

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

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

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

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

5
2019.05.04(4R)

6
12/1997

7
19/2014

1
1

2
DM/029532

3
NOVARTIS AG, CH

2

DM/046529

BSH BOSCH UND SIEMENS
HAUSGERÄTE GMBH, DE

2

2019.01.28(3R)

7/1999

17/2014

3

DM/047649

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

1

2019.04.28(3R)

10/1999

18/2014

4

DM/047651

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

1

2019.04.28(3R)

10/1999

18/2014

5

DM/047664

PUIG FRANCE, FR

4

2019.05.03(3R)

10/1999

19/2014

6

DM/047677

INTERPROFESSION DES VINS
DU VAL DE LOIRE - INTERLOIRE
(ASSOCIATION LOI 1901), FR

1

2019.05.03(3R)

10/1999

18/2014

7

DM/047792

BAYERISCHE MOTOREN
WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, DE

1

2019.05.07(3R)

10/1999

21/2014
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1

4

5

6

7

8

DM/048803

RICHEMONT INTERNATIONAL
SA, CH

1

2019.04.29(3R)

1/2000

18/2014

9

DM/048808

LVMH SWISS MANUFACTURES
SA, CH

3

2019.04.23(3R)

1/2000

17/2014

10

DM/065347

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

1

2019.04.29(2R)

1/2005

18/2014

11

DM/065370

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

1

2019.05.12(2R)

1/2005

20/2014

12

DM/065378

HANSA METALLWERKE AG, DE

2

2019.05.14(2R)

3/2005

20/2014

13

DM/065395

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

2

2019.05.18(2R)

1/2005

21/2014

14

DM/065532

ALLIED BRANDS S.R.L., IT

1

2019.05.17(2R)

3/2005

21/2014

15

DM/065578

MASERATI S.P.A., IT

2

2019.05.03(2R)

3/2005

19/2014

16

DM/065579

MASERATI S.P.A., IT

2

2019.05.03(2R)

3/2005

19/2014

17

DM/069799

PASCHAL-WERK G. MAIER
GMBH, DE

1

2018.02.22(1R)

1/2009

21/2014

18

DM/069879

PASCHAL-WERK G. MAIER
GMBH, DE

2

2018.02.22(1R)

1/2009

21/2014

19

DM/071536

LÉON HATOT SA (LÉON HATOT
AG) (LÉON HATOT LTD), CH

1

2019.03.25(1R)

9/2009

18/2014

20

DM/071652

PINTI INOX S.P.A., IT

23

2019.04.20(1R)

10/2009

17/2014

21

DM/071697

WORLD FAMILY OF RADIO
MARIA, IT

2

2019.04.24(1R)

10/2009

17/2014

22

DM/071742

TISSOT S.A., CH

3(1, 2, 3)

2019.05.04(1R)

11/2009

20/2014

23

DM/071801

BLANCPAIN SA, CH

10

2019.05.04(1R)

11/2009

19/2014

24

DM/071802

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

1(1)

2019.05.04(1R)

11/2009

19/2014

25

DM/071803

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

1

2019.05.04(1R)

11/2009

19/2014
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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
027695

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

030163

3

Cereri de
înregistrare
a mărcilor

034467
034468

Nr. titlului de
Nr.
protecţie
BOPI
4
5
11/2010
9/2014

-

-

7
(730)
3, rue du Fort Rheinsheim,
L-2419 Luxembourg,
Luxembourg

1/2012

(540)

(540)

6/2014

(730)
Gilead Sciences Limited, IE

(730)
Gilead Sciences Ireland UC, IE

035168
035169
034814

7/2014
-

5/2014

(540)

(540)

(730)
UZINA TURNĂTORIE ARALIT
S.A., MD
(730)
FILTRONA INTERNATIONAL
LIMITED, GB
110 Park Street, London W1A
3BY, Marea Britanie

(730)
"ARES UT" S.A., MD

Cerere de
înregistrare
a mărcii

5

Cerere de
înregistrare
a mărcii

034929

-

6/2014

6

Marcă

001122

R 617

11/1994
5/2014

7

Mărci

002511

R 1295

5/1995
6/2005

002512

R 1296

5/1995
8/2005

002511

R 1295

5/1995
6/2005

002512

R 1296

002856

R 1416

5/1995
8/2005
5/1995
3/2005

9

10
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Mărci

Marcă

Marcă

Date modificate

6
(730)
7, rue Nicolas Bove, L-1253
Luxemburg, Luxemburg

4

8

Date iniţiale

002875

R 1616

6/1995
6/2005

(730)
SIGMA-ALDRICH Co.,
corporaţie statului Illinois, US
509 West Monroe, Highland,
Illinois 62249, Statele Unite
ale Americii
(730)
Sigma-Aldrich Co. Newco Inc.,
US

(730)
Mülhens GmbH & Co. KG, DE
Venloer Str. 241 - 245,
D-50823 Köln, Germania
(730)
fit GmbH,corporaţie organizată
şi existentă conform legilor
Republicii Federale Germane,
DE
Am Werk nr.9, 02788
Hirschfelde, Germania

(730)
ESSENTRA INTERNATIONAL
LIMITED, GB
Avebury House, 201-249
Avebure Boulevard, Milton
Keynes, MK9 1AU, Regatul
Unit
(730)
Sigma-Aldrich Co. Newco Inc.,
US
3050 Spruce Street, St. Louis,
Missouri 63103, Statele Unite
ale Americii
(730)
Sigma-Aldrich Co., LLC, US

(730)
Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH, DE
Wilhelm-Mauser-Straße 40,
50827 Köln, Germania
(730)
fit GmbH, DE

Am Werk 9, 02788 Zittau OT
Hirschfelde, Germania
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1
11

2
Marcă

3
003321

4
R 2265

5
11/1995
5/2005
10/2012
11/2014
4/1995
12/1995

6
7
(730)
(730)
PharmaSwiss Poland Sp. z o.o., Valeant Sp. z o.o. sp. j., PL
PL

12

Marcă

000671

R 2406

13

Marcă

003243

R 2495

12/1995
3/2005

003243

R 2495

12/1995
3/2005

(730)
Metso Minerals (Skelleftea)
Aktiebolag, SE
(730)
Metso Minerals
(Wear Protection) AB, SE

14

Marcă

15

Marcă

003482

R 2553

16

Marcă

003652

R 2648

4/1995
12/1995
4/2005
1/1996
8/2005

17

Marcă

003195

R 2847

1/1996
5/2005

18

Marcă

004340

R 3097

2/1996
12/2007
1/2008

19

Mărci

003726

R 3150

2/1996
4/2005

R 3522
R 3525
R 3526
R 3527
R 3533
R 3535
R 3536
R 3199

4/1996
4/2005

Mărci

003708
003711
003712
003713
003720
003722
003723
004406

004602

R 4265

004406

R 3199

6/1996
1/1997
10/2005
2/1996
4/2005

004602

R 4265

20

21

Mărci

2/1996
4/2005

6/1996
1/1997
10/2005
3/1996
4/2005

(730)
One Beach Street, Suite 300,
94133 San Franchisco, CA,
Statele Unite ale Americii

934 81 ERSMARK, Suedia
(730)
Str. Mesager nr. 19, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
(730)
Route du Crochet 14, 1762
Givisiez, Elveţia
(730)
11-2, Tranomon 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japonia
(730)
Via Gramsci, 41, Funo di
Argelato, Italia
(730)
8437 Zurzach, Elveţia

(730)
1255 Battery Street, Suite 500,
San Francisco, California
94111, Statele Unite
ale Americii
(730)
Metso Minerals (Wear Protection) AB, SE
(730)
Nordberg Mills (Sweden) AB,
SE
Box 74, 231 21
TRELLEBORG, Suedia
(730)
Str. Mesager nr. 19, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova
(730)
Via Maggio 1, 6900 Lugano,
Elveţia
(730)
14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo,
Japonia
(730)
Via Isonzo 67, 40033
Casalecchio di Reno (BO),
Italia
(730)
5330 Bad Zurzach, Elveţia

(730)
23-14, Hongo 4-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo, Japonia

(730)
5-2, Higashi-Shimbashi
1-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia

(730)
SANKYO AGRO COMPANY,
LIMITED, JP

(730)
MITSUI CHEMICALS AGRO,
INC., JP

(730)
ALCATEL, FR
54, rue de la Boetie, 75008
PARIS, Franţa

(730)
ALCATEL LUCENT, FR
3 avenue Octave Gréard,
75007 Paris, Franţa
(730)
148/152, route de la Reine,
92100 Boulogne-Billancourt,
Franţa
(730)
100 Manhattanville Road,
Purchase, NY 10577,
Statele Unite ale Americii

22

Marcă

003614

R 3364

23

Marcă

003614

R 3364

3/1996
4/2005

(730)
3 avenue Octave Gréard,
75007 Paris, Franţa

24

Mărci

003795

R 3388

3/1996
2/2005

004273

R 3631

4/1996
2/2005

(730)
777 Westchester Avenue,
White Plains, New York 10604,
Statele Unite ale Americii
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1
25

2
Mărci

3
003795

4
R 3388

5
3/1996
2/2005

6
(730)
Pernod Ricard USA, LLC, US

7
(730)
Pernod Ricard USA, LLC,
a Delaware Limited Liability
Company, US

004273

R 3631
2R 3486
2R 3495
2R 3496
2R 3497
2R 3498
R 3558

4/1996
2/2005
4/1996
8/2014

(730)
14841 North Dallas Parkway,
Dallas, Texas, Statele Unite
ale Americii

(730)
7100 Corporate Drive, Plano,
Texas 75024, Statele Unite
ale Americii

(730)
KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC, JP
(730)
6701 Democracy Boulevard,
Suite 500, Bethesda, Maryland
20817, Statele Unite
ale Americii
(730)
6707 Democracy Boulevard,
Suite 300, Bethesda, Maryland
20817, Statele Unite
ale Americii
(730)
S. C. Astese Production S.r.l.,
RO

(730)
Konica Minolta, Inc., JP

(730)
BANCA DE FINANŢE ŞI
COMERŢ PE ACŢIUNI, MD
(730)
7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome,
Shinjuku-Ku, Tokyo, Japonia

(730)
Banca de Finanţe şi Comerţ
S.A., MD
(730)
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku,
Tokyo, Japonia

12/2005
5/2006

(730)
WEBASTO-Hungária Kft., HU
(730)
EURO-ALCO S.R.L., MD

(730)
WEBASTO Termo & Comfort
Hungária Kft., HU
(730)
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

26

Mărci

27

Marcă

003984
003993
003994
003995
003996
004310

28

Marcă

001902

R 3683

9/1995
5/1996
10/2004
6/2014

29

Marcă

001902

R 3683

9/1995
5/1996
10/2004
6/2014

30

Marcă

003124

R 3704

31

Marcă

002763

R 4035

32

Mărci

015691
015692

13023
13024

11/1995
5/1996
7/2004
4/2005
7/2007
1/1996
11/1996
4/2005
7/2005
12/2005

015693
015694
015695
015696
015697
015698
016188

13116
13117
13118
13119
13120
13121
13525

016215
016218

13541
13543

12/2005
5/2006

016269

13622

016068

13790

1/2006
6/2006
3/2006
8/2006

33

Marcă

34

Mărci

35

Marcă

4/1996
5/2005

(730)
S.C. Angelli Spumante &
Aperitive, RO

8/2005
1/2006

36

Marcă

017813

14500

10/2006
3/2007

37

Marcă

021923

17271

7/2008
12/2008

154

(730)
6707 Democracy Boulevard,
Suite 300, Bethesda, Maryland
20817, Statele Unite
ale Americii
(730)
1750 Tysons Boulevard, Suite
1400, McLean, Virginia 22102,
Statele Unite ale Americii

(730)
VIVASAN CO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2a,
of. 2, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
SERVICE-ARAMA,
întreprindere individuală, MD
(540)

(730)
VIVASAN CO S.R.L., MD
Str. Sfatul Ţării nr. 27,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
"ARAMA R" S.R.L., MD
(540)
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1
38

2
Marcă

3
026944

4
21888

5
6/2010
12/2011

39

Marcă

030804

25733

10/2012
8/2014

40

Marcă

034466

26334

41

Desen/
model
industrial

0270

231

6/2014
1/2015
1/2001
12/2001
9/2004
2/2010

6
(730)
ELECTROMOTOR-SERVICE
S.R.L., MD
Str. Pădurii nr. 21, bloc 2,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
(511)
06; 08; 14; 16; 18; 20; 21;
24; 25; 26; 27; 28;
30 - articole de cofetărie;
ciocolată; mentă pentru
articole de cofetărie; băuturi
de ciocolată; biscuiţi; dropsuri;
pişcoturi;
33; 34.
(730)
Gilead Sciences Limited, IE
(73)
Str. Transnistria nr. 20,
MD-2036, Chişinău, Republica
Moldova

7
(730)
VOLTA S.R.L., MD
Str. Pădurii nr. 19, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova
(511)
06; 08; 14; 16; 18; 20; 21;
24; 25; 26; 27; 28;
30 - articole de cofetărie;
ciocolată; mentă pentru
articole de cofetărie; biscuiţi;
dropsuri; pişcoturi;
33; 34.
(730)
Gilead Sciences Ireland UC, IE
(73)
Str. Transnistria nr. 20,
MD-2023, Chişinău, Republica
Moldova

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

OPI

2
Mărci

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

3
000762
1994.01.31

4
2R 820

5
1/1994
3/2005
9/2012

000763
1994.01.31

2R 821

1/1995
3/2005
3/2014

025733
2009.09.02

20070

11/2009
9/2010
9/2012

025735
2009.09.02

20120

11/2009
9/2010
9/2012

025730
2009.09.02

20228

11/2009
10/2010
9/2012

025734
2009.09.02

20645

11/2009
2/2011
9/2012

Date
despre cedent
6
(730)
PharmaSwiss SA, CH
Gubelstrasse 12, 6300
Zug, Elveţia

Date
despre cesionar
7
(730)
Valeant sp. z o.o. sp. j.,
PL
ul. Przemysłowa 2, 35959 Rzeszów, Polonia

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
2370
2014.12.03
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1
2

2
Marcă

3
003065
1994.10.10

4
R 2557

5
12/1995
5/2005

6
(730)
CIECH Spólka Akcyjna,
PL

ul. Pulawska 182,
PL-02-670 Warszawa,
Polonia
(730)
AbbVie Respiratory LLC,
US
1 North Waukegan
Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele
Unite ale Americii
(730)
PARASCA-CARASENI
Nadejda, MD
Drumul Viilor nr. 28,
ap. 37, MD-2009,
Chişinău, Republica
Moldova

7
(730)
Verbis ETA Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka KomandytowoAkcyjna, PL
ul. Puławska 182,
PL-02-670 Warszawa,
Polonia
(730)
Kos Pharmaceuticals,
Inc., US
1 North Waukegan
Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele
Unite ale Americii
(730)
MOROŞAN Veaceslav,
MD
Str. Decebal nr. 7,
MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica
Moldova

8
2374
2014.12.05

3

Marcă

025602
2005.04.28

19504

3/2010

4

Cerere de
înregistrare
a mărcii

034102
2013.11.25

-

1/2014

5

Marcă

032418
2013.01.11

25868

5/2013
9/2014

(730)
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
2377
S.C. Ursus Breweries
2014.12.09
S.A., companie
din România, RO
Şos. Pipera nr. 43,
Corp A, etajul 2, Sector 2,
Bucureşti, România

6

035189
Cerere de
înregistrare 2014.05.29
a mărcii

-

7/2014

Marcă

005348
1996.03.26

R 4822

3/1997
8/1997

(730)
TARRAGO BRANDS,
S.L., ES
Narcís Monturiol, 18
Pol. Ind. Bufalvent,
08243 MANRESA
(Barcelona), Spania
(730)
Medtech Products Inc.,
US
Incorporated in the state
of Delaware, United
States of America, 660
White Plains Road,
Tarrytown, New York
10591, Statele Unite ale
Americii

2378
2014.12.09

7

(730)
TOKMAJEVSKI Vladimir,
MD
Str. Miron Costin nr. 19,
bloc 6, ap. 111, MD-2045,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
GlaxoSmithKline LLC,
US
Corporation Service
Company, 2711
Centerville Road, Suite
400, Wilmington, County
of New Castle, Delaware
19808, Statele Unite ale
Americii

8

Mărci

027851
2010.09.24

25929

2/2010
9/2014

(730)
UNIMARKET DISCOUNT
S.R.L., MD

2380
2014.12.10

028176
2010.11.24

25930

2/2011
9/2014

(730)
PROXIMENT
COMMERCIAL LTD, CY
Archiepiskopou
Makariou III, 155,
PROTEAS HOUSE, 5th
Floor, P.C. 3021,
Limassol, Cipru

026832
2010.03.09

24758

9/2010
9/2014

033911
2010.03.09

25640

11/2010
9/2014

9

156

Mărci

(730)
SUPRA TECHNOLOGIES
LIMITED, HK
16/F., Winsome House,
73 Wyndham Street,
Central, Hong Kong

2375
2014.12.05

2376
2014.12.08

2379
2014.12.09

Str. V. Alecsandri nr. 143,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
BARICALL
MANAGEMENT LTD, CY
Arch. Makariou III, 155
Proteas House, 5th Floor,
CY-3026 LIMASSOL,
Cipru

2383
2014.12.11
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1
10

2
Marcă

3
013427
2003.08.12

11

Cerere de
034678
înregistrare 2014.02.21
a mărcii

12

Cerere de
034159
înregistrare 2013.12.02
a mărcii

13

Marcă

14

15

Mărci

Marcă

021923
2007.09.14

4
R 11142

5
4/2004
10/2004
5/2013

6
(730)
Ngo Chew Hong Edible
Oil Pte. Ltd., SG
231, Pandan Loop,
128418, Singapore

7
(730)
Mewah Brands (S) Pte
Ltd, SG
5 International Business
Park, #05-00 Mewah
Building, 609914,
Singapore

-

6/2014

(730)
WT AgroProfi S.R.L.,
MD
Str. Grenoble nr. 128,
MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
ANMIRCON S.R.L., MD
Str. Albişoara nr. 80/4,
ap. 136, MD-2005,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
ASITO S.A., companie
internaţională de
asigurări, MD
Str. Mitropolit
G. Bănulescu-Bodoni
nr. 57, bloc 1, MD-2005,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
PIT Ievgenii, UA

(730)
2385
Väderstad-Verken AB, SE 2014.12.11

-

3/2014

17271

7/2008
12/2008

017214
2005.06.16

14755

6/2006
4/2007
6/2007

017522
2005.08.01

14756

8/2006
4/2007
6/2007

Ul. Sevastopoliskaia
nr. 7 a, Kirovograd,
Ucraina

004344
1994.12.30

R 3100

2/1996
1/2005
5/2005

(730)
PPG Architectural
Finishes, Inc., US

16

Marcă

015806
2004.10.22

12471

2/2005
7/2005

17

Marcă

003195
1994.11.01

R 2847

1/1996
3/2005
4/2005

One PPG Place,
Pittsburgh, Pennsylvania
15272, Statele Unite
ale Americii
(730)
SORO-METEOR-COM
S.R.L., MD
Str. Cosăuţi nr. 10,
MD-3001, Soroca,
Republica Moldova
(730)
Kabushiki Kaisha
Kanebo Keshohin
(Kanebo Cosmetics
Inc.), JP
14-10, Nihonbashi
Kayabacho 1-Chome,
Chuo-Ku, Tokyo,
Japonia

8
2384
2014.12.10

Hogstadvägen 2, 590 21,
Väderstad, Suedia
(730)
PATRICONS S.R.L., MD
MD-6514, s. Chetrosu,
r-ul Anenii Noi,
Republica Moldova

2386
2014.12.11

(730)
S.A. ASITO-BROKER,
MD

2387
2014.12.17

Bd. Ştefan cel Mare
nr. 147, MD-2004,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
AIUDAG S.R.L.,
întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Tighina nr. 65,
of. 604 A, MD-2001,
Chişinău, Republica
Moldova

2388
2014.12.17

(730)
2389
PPG INDUSTRIES OHIO, 2014.12.17
INC.,
a corporation organized
and existing under the
laws of the State of
Delaware, US
3800 West 143rd Street,
Cleveland, Ohio 44111,
Statele Unite ale Americii
(730)
CRIMELA-SOR S.R.L.,
MD
Str. Cosăuţi nr. 10,
MD-3001, Soroca,
Republica Moldova
(730)
Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao
Corporation), JP

2390
2014.12.17

2391
2014.12.18

14-10, Nihonbashi
Kayabacho 1-Chome,
Chuo-Ku, Tokyo,
Japonia
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1
18

19

20

2
Marcă

Mărci

Marcă

3
016348
2005.03.02

008661
1999.05.25

R 7405

008662
1999.05.25

R 7406

011033
2002.03. 05

R 9592

032400
2012.12.27

24800

21

Cerere de
înregistrare
a brevetului
de invenţie

a 2014 0042
2012.09.20

22

Marcă

005006
1995.11.10

23

158

Marcă

4
14751

023665
2008.06.20

5
1/2006
4/2007
11/2010
1/2011
4/2013
7/2013

1/2000
1/2000
8/2009

3/2003
8/2003
8/2012
3/2013
1/2014

-

9/2014

R 4554

11/1996
4/1997
4/2005

19197

2/2009
1/2010

6
(730)
AGRICULTURAL COMPANY WITH LIMITED
LIABILITY NAMED
AFTER SHEVCENKA, UA
Shevcenka 39 st.,
Czerkassy region,
Cherkassy area, village
Sofiivka, 19610, Ucraina
(730)
SADIA S/A, BR
Rua Senador Attilio
Fontana 86, CONCORDIA-SANTA CATARINA,
Brazilia

7
(730)
LIMITED LIABILITY
COMPANY "COMPANY
"AGROROST", UA

8
2392
2014.12.18

2/15, Olega Koshevogo
str., Kanev, Cherkassy
Area, 19000, Ucraina
(730)
2393
BRF Brasil Foods
2014.12.18
PTE Limited, SG
8, Marina Boulevard, #
05-02, Marina Bay
Financial Centre, 018981,
Singapore, Singapore

(730)
China Tobacco
Guangdong Industrial Co.,
Ltd., CN
8th-16th Floor, No.186,
Linhexiheng Road,
Tianhe, Guangzhou,
China

(730)
CTBAT International Co.
Limited, HK

(72)
AKHAPKINA Valentina
Ivanovna, RU
33, kv. 24, ul. 5th
Parkovaya, Moscow
105264, Federaţia Rusă
AKHAPKIN Roman
Vitalyevich, RU
6, kv. 56, ul. Bolshoy
Afanasyevskiy pereulok,
Moscow 119019,
Federaţia Rusă
(730)
UNILEVER N.V., NL

(72)
AKHAPKINA Valentina
Ivanovna, RU
33, kv. 24, ul. 5th
Parkovaya, Moscow
105264, Federaţia Rusă

2395
2014.12.22

(730)
LSI-Luxembourg SARL,
LU
6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg,
Luxembourg

2397
2014.12.23

(730)
MALIUTINA Taisia, MD
Str. Trandafirilor nr. 31,
bloc 5, ap. 36,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova

2398
2014.12.23

Weena 455, NL-3013 AL
ROTTERDAM, Olanda
(730)
GOMENIUK Tatiana, MD
Str. Bulgară nr. 57, ap. 7,
MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova

2394
2014.12.22

29th Floor Oxford
House, Taikoo Place,
979 King`s Road, Island
East, Hong Kong
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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

OPI

Nr. şi data
depozitului

Marcă

033056
24.04.2013

Nr. titlului
de
protecţie
25451

Nr.
BOPI
7/2013
5/2014

Licenţiar

Licenţiat

VEILERT Vladimir,
MD
Str. Miron Costin
nr. 19, bloc 4, ap. 31,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

2

Marcă
Internaţională

IR 1143139

Plzeňský Prazdroj,
A.S., CZ

U Prazdroje 7
CZ-304 97 Plzeň,
Czech Republic
3

Marcă
internaţională

IR 1021490

Obschestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
„Masloekstraktsionniy
zavod Yug Rusi”, RU
Tolstogo sq., 8,
RU-344037 Rostovon-Don, Russian
Federation

Informaţii privind
contractul de licenţă

BERUF-AUTO-EM
S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Tighina nr. 49/3,
ap.(of.) 23,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

Nr. şi data
înregistrării
contractului
2381
2014.12.10

1. Licenţă
neexclusivă.
2. Termenul de acţiune al contractului perioada de valabilitate a mărcii.
3. Teritoriul de acţiune Republica Moldova.
1. Licenţă exclusivă.
2382
EFES VITANTA
2. Termenul de acţi2014.12.10
MOLDOVA
une al contractului –
BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă perioada de valabiliStr. Uzinelor nr. 167, tate a mărcii.
MD-2023, Chişinău, 3. Teritoriul de acţiune Republica Moldova Republica Moldova.
1. Licenţă
2396
neexclusivă.
2014.12.22
2. Termenul de acţiune al contractului –
perioada de valabilitate a mărcii, cu
Tolstogo sq., 8,
condiţia prelungirii
RU-344037 Rostov- termenului de valabilion-Don, Russian
tate a mărcii.
Federation
3. Teritoriul de acţiune - Republica Moldova.
Obschestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
„Zolotaya
Semechka”, RU

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI
în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie
Nr.
crt.
1

Cod ST.3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

Data retragerii

MD

a 2013 0030

2013.05.21

-

(41) Nr.
BOPI
2014.11.11

159
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
2
3

4

5
6

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
BURLACU Victor, MD;
FALA Valeriu, MD
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD

(11) Nr.
brevet
3342

(21) Nr.
depozit
a 2005 0193

(22) Data
depozit
2005.07.05

Data încetării
valabilităţii
2014.07.05

3378

a 2003 0146

2003.06.16

2014.06.16

3796

a 2008 0193

2008.07.11

2014.07.11

3797

a 2008 0194

2008.07.11

2014.07.11

3903

a 2008 0047

2008.02.18

2014.02.18

4088

a 2009 0062

2009.06.12

2014.06.12

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

5
6
7
8
9

160

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
BUZĂ Serghei, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
RASSOHIN Ion, MD
ŞAMIS Evsei, MD;
LUPAŞCU Tudor, MD;
ZUBRILINA Iana, MD
CARABULEA Boris Vladimir, MD
INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ, MD
INSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR
ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD
GONŢA Gheorghe, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD

(11) Nr.
brevet
3
3234
3336
3387
3703

(21) Nr.
depozit
4
a 2006 0185
a 2006 0186
a 2005 0204
a 2007 0215

(22) Data
depozit
5
2006.07.13
2006.07.13
2005.07.14
2007.07.30

Data încetării
valabilităţii
6
2013.07.13
2013.07.13
2013.07.14
2013.07.30

3751
3825

a 2008 0197
a 2008 0182

2008.07.14
2008.07.03

2013.07.14
2013.07.03

3826

a 2008 0207

2008.07.24

2013.07.24

3843
3854

a 2008 0199
a 2008 0183

2008.07.15
2008.07.07

2013.07.15
2013.07.07

MD - BOPI 1/2015
1
10

11

12
13
14
15
16
17

2
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
TALPĂ Serghei, MD

3
3855

4
a 2008 0184

5
2008.07.07

6
2013.07.07

3873

a 2008 0186

2008.07.08

2013.07.08

3928
3933
3954
4000
4022
4105

a 2008 0203
a 2008 0191
a 2008 0201
a 2008 0202
a 2008 0185
a 2008 0210

2008.07.16
2008.07.09
2008.07.16
2008.07.16
2008.07.07
2008.07.25

2013.07.16
2013.07.09
2013.07.16
2013.07.16
2013.07.07
2013.07.25

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 0155
s 2013 0170
s 2013 0089

2013.09.12
2013.10.17
2013.05.20

-

2014.11.03
2014.11.03
2014.11.20

art. 51(6)
art. 51(6)
art. 51(6)

FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie
de scurtă durată respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
cererea de brevet de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul
din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Cod ST.3
OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

MD
MD
MD
MD
MD

s 2013 0148
s 2014 0010
s 2014 0072
s 2014 0047
s 2014 0048

2013.08.23
2014.01.21
2014.05.19
2014.04.10
2014.04.10

-

Data hotărârii
de respingere
2014.11.06
2014.11.05
2014.11.14
2014.11.04
2014.11.03

Art.
art. 12(2)
art. 11
art. 11
art. 11
art. 12(2)
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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
12

13

14

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
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 PEDOLOGIE, AGROCHIMIE
ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO",
MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
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
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
SURLARI Victor, 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

(11) Nr.
brevet
193

(21) Nr.
depozit
s 2009 0101

(22) Data
depozit
2009.06.04

Data încetării
valabilităţii
2014.06.04

168

s 2009 0102

2009.06.04

2014.06.04

231

s 2009 0104

2009.06.04

2014.06.04

122

s 2009 0105

2009.06.04

2014.06.04

207

s 2009 0106

2009.06.05

2014.06.05

68

s 2009 0107

2009.06.05

2014.06.05

211
98

s 2009 0109
s 2009 0112

2009.06.11
2009.06.19

2014.06.11
2014.06.19

225

s 2009 0114

2009.06.22

2014.06.22

229

s 2009 0115

2009.06.22

2014.06.22

150
153

s 2009 0116
s 2009 0122

2009.06.24
2009.07.01

2014.06.24
2014.07.01

154

s 2009 0123

2009.07.01

2014.07.01

107

s 2009 0126

2009.07.01

2014.07.01

ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
al căror termen de valabilitate a fost prelungit
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, titularul, data expirării valabilităţii
brevetului, data încetării termenului de valabilitate prelungit
Nr.
crt.

(11) Nr.
brevet

1

138

162

(21) Nr.
depozit

s 2009 0172

(22) Data
depozit

2009.09.11

(73) Titular

SOCIETATEA COMERCIALĂ "IDEEA
PRIM", SRL, MD

Data expirării
valabilităţii
brevetului

2015.09.11

(18) Data
încetării
termenului
de valabilitate
prelungit
2019.09.11
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

(210)
Nr. de depozit
030131
030638
031439
031890
032164
032266
032416
032475
032510
032523
032564
032576
032608
032686
032757
033073
033125
033131
033174
033213
033241
033353
033436
033441
033443
033444
033445
033447
033448
033449
033450
033452
033454
033455
033472
033621

(220)
Data de depozit
2011.11.08
2012.02.15
2012.07.02
2012.10.08
2012.11.20
2012.12.07
2013.01.11
2013.01.21
2013.01.29
2013.01.28
2013.02.04
2013.02.04
2013.02.07
2013.02.21
2013.03.06
2013.04.26
2013.05.15
2013.05.14
2013.05.24
2013.05.30
2013.06.10
2013.06.26
2013.07.09
2013.07.10
2013.07.10
2013.07.10
2013.07.10
2013.07.10
2013.07.10
2013.07.10
2013.07.10
2013.07.10
2013.07.10
2013.07.10
2013.07.11
2013.08.13

Data retragerii
2014.12.24
2014.12.29
2014.12.24
2014.12.24
2014.12.24
2014.12.24
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.24
2014.12.24
2014.12.11
2014.12.29
2014.12.24
2014.12.11
2014.12.24
2014.12.24
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.24
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.11
2014.12.24
2014.12.24

Motivele
de retragere
Art. 46
Art. 7(1) h, Art. 7(3)
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. 7(1) h, Art. 7(3)
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
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46
Art. 46

(441)
Nr. BOPI
12/2011
4/2012
2/2013
1/2013
1/2013
3/2013
4/2013
4/2013
3/2013
3/2013
4/2013
5/2013
5/2013
9/2013
7/2013
7/2013
7/2013
9/2013
7/2013
9/2013
8/2013
8/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
9/2013
10/2013
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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

030386

2011.12.23

MOLDAVSKII BARON

2
3
4

032958
032962
033033

2013.04.09
2013.04.09
2013.04.22

GB GOLD BE!
GB PILOT FO
WEIMA

5
6

033731
033739

2013.09.12
2013.09.16

7

033779

2013.09.26

8
9
10
11

033813
033869
033870
033921

2013.09.27
2013.10.18
2013.10.16
2013.10.25

12
13
14

033941
033991
033993

2013.10.30
2013.11.13
2013.11.13

YAKI.MD
50 CEI MAI
INFLUENŢI
MOLDOVENI
BP BALKAN
PHARMACEUTICALS
MOLDOVA SPORT
MEIN WEIN
TÎRGUL ŢĂRĂNESC
RADIO NAŢIONAL
FM
ROOFSHIELD
ASIAN HOUSE
STARÎI ZAMOK

15

034002

2013.11.12

GLORIA

16
17
18
19
20

034036
034132
034165
034191
034254

2013.11.14
2013.11.26
2013.12.09
2013.12.09
2013.12.18

21
22

034293
034440

2013.12.27
2014.01.10

23

034453

2014.01.09

HOME'S
MACHO
MAX CREDIT
MIDNIGHT
TOPLENOE
MOLOKO
SPLIT
EFES NO.1
MEDITERRANEAN
BEER IN THE
WORLD
URALMASH

24
25

034537
034577

2014.01.23
2014.02.05

26
27

034586
034593

2014.01.31
2014.02.05

MALINA PROJECT
FOOD COURT
MOLDOVA
CISTYULYA
KAISER

28

034595

2014.02.05

PICIUL

29

034719

2014.03.04

BESSARAB
BESSARAB

30

034825

2014.03.25

BIORTHERAPY
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Data deciziei
de respingere

(441)
Nr. BOPI

Limited Liability Company
"AST-International Environment",
RU
CEPOI Victor, MD
CEPOI Victor, MD
AXECOM PRIM S.R.L.,
societate comercială, MD
MERLAN Adrian, MD
CREŢU Rodica, MD

2014.12.24

4/2012

2014.12.10
2014.12.10
2014.12.04

10/2013
10/2013
6/2013

2014.12.12
2014.12.29

11/2013
11/2013

BALKAN PHARMACEUTICALS
S.R.L., societate comercială, MD
MEDIAMAX TV S.R.L.,MD
AGROVIN BULBOACA S.A., MD
BOLŞACOV Dmitrii, MD
INFO MINGIR,
asociaţie obştească, MD
SAVGA Denis, MD
NATURALIS ALIMENT S.R.L.,MD
MOLDAVSKII STANDART S.R.L.,
fabrică de vinuri şi divinuri,
întreprindere cu capital străin, MD
IRADEX-TEXTIL S.R.L.,
societate comercială, MD
BUDACA Alexandru, MD
DND MEDIA S.R.L., MD
STARODUBOV Iurii, MD
DND MEDIA S.R.L., MD
DARON-LUX S.R.L., MD

2014.12.19

11/2013

2014.12.04
2014.12.12
2014.12.12
2014.12.12

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

2014.12.12
2014.12.05
2014.12.30

12/2013
1/2014
2/2014

2014.12.04

1/2014

2014.12.05
2014.12.19
2014.12.17
2014.12.17
2014.12.29

1/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014

MOL CACAO S.R.L., MD
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD

2014.12.05
2014.12.09

2/2014
2/2014

BEM INNA S.R.L.,
societate comercială, MD
DUCA Petru, MD
ROYAL MART S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
MOSIN Igor, MD
FRANZELUŢA S.A., combinat
de panificaţie din Chişinău, MD
FRANZELUŢA S.A., combinat
de panificaţie din Chişinău, MD
MOLDAVSCHII STANDART S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
fabrică de vinuri şi divinuri, MD
POPA Alexandru, MD

2014.12.12

2/2014

2014.12.17
2014.12.09

4/2014
3/2014

2014.12.29
2014.12.05

4/2014
3/2014

2014.12.24

3/2014

2014.12.29

4/2014

2014.12.19

6/2014

(730)
Solicitant,
cod ST.3 OMPI

MD - BOPI 1/2015

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 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 848

3
002049

4
FIDO DIDO

5
2014.06.23

2

R 1066

001940

M

2014.06.06

3

R 1067

001941

National

2014.06.06

4

R 1068

001945

Marcă figurativă

2014.06.06

5

R 1071

001950

KIKKOMAN

2014.06.07

6

R 1072

001951

Marcă figurativă

2014.06.07

7

R 1287

001939

PANA

2014.06.06

8

R 1436

002422

EVE

2014.06.28

9

R 1660

001965

Alpine

2014.06.08

10

R 1661

001973

SARATOGA

2014.06.09

11

R 1662

001974

RAFFLES

2014.06.09

12

R 1989

002057

ST MORITZ

2014.06.23

13

R 2096

002026

SUMINAK

2014.06.14

14

R 2207

002062

Clarino

2014.06.13

15

R 2236

001932

CORTINA

2014.06.03

16

R 2238

002064

Cortina
ULTRA

2014.06.24

17

R 2378

002416

2014.06.08

18

R 2455

002173

Philip Morris
De Luxe
Ultra Light
HOLIDAY

6
FIDO DIDO, INC., US
155 Avenue of the Americas12th Floor,
New York, New York 10013,
Statele Unite ale Americii
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., JP
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka,
571-8501, Japonia
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., JP
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka,
571-8501, Japonia
SANYO ELECTRIC CO., LTD., JP
5-5, Keihan-Hondori 2-chome, Moriguchi,
Osaka, Japonia
KIKKOMAN CORPORATION, JP
250, Noda, Noda City, Chiba, Japonia
KIKKOMAN CORPORATION, JP
250, Noda, Noda City, Chiba, Japonia
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., JP
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka,
571-8501, Japonia
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
TURMAC TOBACCO COMPANY BV, NL
De Boelelaan 32, NL-1083 HJ, Amsterdam,
Ţările de Jos
SUMITOMO CHEMICAL, CO., LTD, JP
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
Japonia
KURARAY CO., LTD., JP
1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama
Prefecture, Japonia
British American Tobacco (Germany) GmbH,
DE
Alsterufer 4, D-20354 Hamburg, Germania
British American Tobacco (Germany) GmbH,
DE
Alsterufer 4, D-20354 Hamburg, Germania
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
THE HOUSE OF EDGEWORTH
INCORPORATED, CH
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia

2014.06.23
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1
19

2
R 2456

3
002172

4
blue ribbon

5
2014.06.23

20

R 2457

002171

SAMSON
NIEMEYER TN

2014.06.23

21

R 2458

002170

CABALLERO

2014.06.23

22

R 2522

001931

CATALIN
КАТАЛИН

2014.06.03

23

R 2527

002211

AMPHOCIL

2014.06.30

24

R 2774

002056

Winfield

2014.06.23

25

R 2797

001987

ANHEUSERBUSCH

2014.06.01

26

R 2800

002164

Jockey

2014.06.23

27

R 2900

001930

BIDIM

2014.06.02

28

R 2936

002481

OENOLAB

2014.06.16

29

R 3426

001928

MILD SEVEN

2014.06.01

30

R 3427

001929

MILD SEVEN

2014.06.01

31

R 3649

001957

ВЕРСИЯ

2014.06.08

32

R 3655

002483

S

2014.06.23

33

R 3656

002484

Steaua

2014.06.23

34

R 3930

001943

National

2014.06.06

35

R 3977

002552

ENERGIZER

2014.06.08

36

R 4183

002176

2014.06.23

37

11623

014970

PALL MALL
ROTHMANS
EXPORT
ROYAL
STANDART

38

11899

015070

BEERKA

2014.06.09

39

11900

015073

QEEN & Co
KWIN & Co

2014.06.30

40

11901

015074

ZDOROFF

2014.06.30

41

12453

014941

solex

2014.06.04
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2014.06.04

6
TABACOFINA - VANDER ELST NV, BE
Vaartkaai 44, B-2170 Merksem, Belgia
THEODORUS NIEMEYER B.V., NL
Paterswoldseweg 43, 9726 BB Groningen,
Olanda
Sigarettenfabriek Ed Laurens BV, NL
De Boelelaan 32, NL-1083 HJ, Amsterdam,
Ţările de Jos
Takeda Pharmaceutical Company Limited., JP
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
Japonia
Three Rivers Pharmaceuticals, LLC,
a Pennsylvania limited liability company, US
312 Commerce Park Drive, Cranberry
Township, Pennsylvania 16066,
Statele Unite ale Americii
TURMAC TOBACCO COMPANY BV, NL
De Boelelaan 32, NL-1083 HJ, Amsterdam,
Ţările de Jos
Anheuser-Busch, LLC, US
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118,
Statele Unite ale Americii
JOCKEY INTERNATIONAL, INC., US
2300 60th Street, Kenosha, Wisconsin 53140,
Statele Unite ale Americii
BIDIM GEOSYNTHETICS S.A., FR
9, rue Marcel Paul, B.P. 80, F-95873,
BEZONS, Franţa
OENOLAB S.R.L.,
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD
Str. Ion Creangă nr. 25,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
JAPAN TOBACCO INC., JP
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia
JAPAN TOBACCO INC., JP
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia
CASA EDITURII TATIANA S.R.L., MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 24, ap. 1 "A",
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
MAIB-Leasing S.A., MD
Str. Tighina nr. 49,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
MAIB-Leasing S.A., MD
Str. Tighina nr. 49,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., JP
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka,
571-8501, Japonia
Energizer SA, CH
Rue Louis-Joseph-Chevrolet 43, CH-2300
La Chaux-de-Fonds, Elveţia
ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, CH
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
ECOPRIM-PRO S.R.L., MD
Str. Academiei nr. 17, ap. 15,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
MAURT S.R.L., MD
Str. Costiujeni nr. 8, bloc 3, ap. 63,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
MAURT S.R.L., MD
Str. Costiujeni nr. 8, bloc 3, ap. 63,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
Odema, societate pe acţiuni de tip închis, MD
Str. Lunaciarski nr. 24,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova

MD - BOPI 1/2015
1
42

2
12458

3
014945

4
ГЕОГРАФИЯ ВКУСА

5
2014.06.08

43

12459

014946

ФОРСАЖ

2014.06.08

44

12460

014949

Marcă
tridimensională

2014.06.09

45

12461

014953

ANOFM

2014.06.10

46

12465

014965

МАГИЯ ВЗГЛЯДА

2014.06.14

47

12561

014981

ЯНВАРЬ
IANVARI

2014.06.15

48

12562

014982

ФЕВРАЛЬ FEVRALI

2014.06.15

49

12563

014986

ИЮНЬ
IIUNI

2014.06.15

50

12564

014987

ИЮЛЬ
IIULI

2014.06.15

51

12565

014989

СЕНТЯБРЬ
SENTEABRI

2014.06.15

52

12566

014990

ОКТЯБРЬ
OCTEABRI

2014.06.15

53

12567

014991

НОЯБРЬ
NOIABRI

2014.06.15

54

12570

014994

AL

2014.06.17

55

12571

014995

ALCOLUX

2014.06.17

56

12575

015003

ALCOLUX

2014.06.17

57

12580

015030

Тайное желание

2014.06.22

58

12581

015031

Аромат ночи

2014.06.22

59

12582

015032

Нежный демон

2014.06.22

60

12583

015034

Лючия

2014.06.22

61

12584

015036

SUPER STAR

2014.06.25

62

12588

015035

EUROPOD

2014.06.21

63

12596

015027

САМА НЕЖНОСТЬ

2014.06.23

64

12601

014996

VINARTIS

2014.06.17

65

12602

014997

OBELISC
ОБЕЛИСК

2014.06.17

6
COLAJ S.R.L., MD
Str. Mircea cel Bătrân nr. 11,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
COLAJ S.R.L., MD
Str. Mircea cel Bătrân nr. 11,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
PANUŞ Serghei, MD
Str. Ion Vatamanu nr. 12,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Panuş Sergiu, MD
Str. Ion Vatamanu nr. 12,
MD-2025, 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
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
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
ALCOLUX S.R.L., MD
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,
Republica Moldova
ALCOLUX S.R.L., MD
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,
Republica Moldova
ALCOLUX S.R.L., MD
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,
Republica Moldova
DA VINCI S.R.L., MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
DA VINCI S.R.L., MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
DA VINCI S.R.L., MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap.84,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
DA VINCI S.R.L., MD
Str. Matei Basarab nr. 2, ap.84,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
URSU Constantin, MD
Str. Paris nr. 9/1,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
MBA METACORP S.R.L., MD
Str. Ion Creangă nr. 74,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Société des Produits Nestlé S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD
Str. Chişinău nr. 22, MD-3400,
Hînceşti, Lăpuşna, Republica Moldova
ASCONI S.R.L.,
firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
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1
66

2
12604

3
015020

4
KRISTY

5
2014.06.18

67

12605

015024

MATCHBALL

2014.06.21

68

12606

015018

INSEGIA

2014.06.16

69

12654

014983

МАРТ
MART

2014.06.15

70

12655

014984

АПРЕЛЬ
APRELI

2014.06.15

71

12656

014985

МАЙ
MAI

2014.06.15

72

12662

015055

VINESSI

2014.06.29

73

12663

015056

KATZE

2014.06.29

74

12664

015060

VOXTEL
EUROCONCURS

2014.06.24

75

12665

015061

ВОКСТЕЛ
ЕВРОКОНКУРС

2014.06.24

76

12724

015054

BLUE STAR

2014.06.29

77

12725

015058

2014.06.29

78

12726

015063

Marcă
tridimensională
КОРОЛЕВСКАЯ
ЛИЛИЯ

79

12727

015064

ДОЛИНА ЛЮБВИ

2014.06.28

80

12728

015065

РАЙСКИЙ АНГЕЛЬ

2014.06.28

81

12729

015067

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВЕЧЕРЯ

2014.06.28

82

12730

015071

ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ

2014.06.28

83

12731

015072

COBZAR

2014.06.30

84

12740

015095

RATMIR

2014.06.30

85

12741

015096

esarom

2014.06.30

86

12745

015108

PRIMADONA

2014.06.01

87

12746

015109

ПРИМАДОННА

2014.06.01

88

12759

015138

СЛИВКИ ОБЩЕСТВА
SLIVKI OBSHESTVA

2014.06.01

89

12760

015142

ТАМАДА
TAMADA

2014.06.03
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6
VINORUM HOLDINGS LIMITED, GI
Suite 2B Mansion House, 143 Main Street,
Gibraltar
Feridun Kuros, DE
Planeggerstreet 14-B, D-82166 Graefelfing,
Munich, Germania
Aphton Corporation, corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US
80 S. W. 8th Street #2160, Miami, Florida
33130, Statele Unite ale Americii
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
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
ORANGE MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
FABSO S.A., MD
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lenin nr. 2, MD-3819,
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lenin nr. 2, MD-3819,
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lenin nr. 2, MD-3819,
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lenin nr. 2, MD-3819,
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lenin nr. 2, MD-3819, Congaz,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
MAURT S.R.L., MD
Str. Costiujeni nr. 8, bloc 3, ap. 63,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
RATMIR S.R.L., centru imobiliar, MD
Str. Armenească nr. 44,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ESAROM Essenzenfabrik Gesellschaft m.b.H.,
AT
Esaromstrasse 51, A-2105 Oberrohrbach bei
Wien, Austria
VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
VOX-DESIGN S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,
MD-2012, 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

MD - BOPI 1/2015
1
90

2
12762

3
015145

4
ДЕВА
DEVA

5
2014.06.15

91

12763

015147

ТАНЕЦ ЧУВСТВ
TANETS CIUVSTV

2014.06.15

92

12765

015151

ЛЕЛЬ
LELI

2014.06.15

93

12776

015172

VL

2014.06.10

94

12814

015010

ROGERS

2014.06.21

95

12817

015053

TINA

2014.06.25

96

12818

015068

ЗВЕЗДА КУТУЗОВА

2014.06.28

97

12820

015181

SOHO STREET

2014.06.29

98

12837

015242

ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

2014.06.30

99

12850

015269

NISTRA

2014.06.30

100

12870

015320

ДОМАШНЯЯ
ВКУСНЯТИНА

2014.06.30

101

12871

015322

БАБУШКИНА
АПТЕКА

2014.06.30

102

12922

015150

МУЛАТКА
MULATKA

2014.06.15

103

13048

014988

АВГУСТ
AVGUST

2014.06.15

104

13146

014948

Marcă tridimensională

2014.06.09

105

13149

015013

ESENPEN

2014.06.18

106

13166

015023

Panasonic
ideas for life

2014.06.21

107

13168

015321

БАБУСЯ

2014.06.30

108

13270

015323

БАБУШКА

2014.06.30

109

13320

015011

WEISSESEN

2014.06.18

110

13461

014999

BRODSKY LOOPER
REED & PARTNERS
CONSULTANTS AND
LEGAL ADVISERS

2014.06.18

6
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
LAVINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
ROGERS S.R.L., agenţie de publicitate, MD
Bd. Dacia nr. 33, ap. 12,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
Iacobuţa, întreprindere individuală, MD
Str. 8 Martie nr. 21,
MD-2646, Cupcini, Republica Moldova
TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Lenin nr. 2, MD-3819,
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
SOHO STREET S.R.L., MD
Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 4,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
MIGDAL-P S.A., MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
POIAN Veaceslav, MD
Str. Florilor nr. 8, bloc 1, ap. 36,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
PIT Evghenii, UA
Str. Sevastopoliskaia nr. 7a, Kirovograd,
Ucraina
PIT Evghenii, UA
Str. Sevastopoliskaia nr. 7a, Kirovograd,
Ucraina
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
PANUŞ Serghei, MD
Str. Ion Vatamanu nr. 12,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
Lobi-M S.R.L., MD
Str. Albişoara nr. 80, bloc 5,
MD-2074, Chişinău, Republica Moldova
Panasonic Corporation, JP
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,
Osaka 571-8501, Japonia
CIUDIN Alexandru, MD
MD-4118, Gura-Galbenei, Cimişlia,
Republica Moldova
CIUDIN Alexandru, MD
MD-4118, Gura-Galbenei, Cimişlia,
Republica Moldova
Lobi-M S.R.L., MD
Str. Albişoara nr. 80, bloc 5,
MD-2074, Chişinău, Republica Moldova
BRODSKY Iulia, MD
Str. G. Alexandrescu nr. 17, ap. 122,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
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1
111

2
13603

3
015012

4
LEVEL

5
2014.06.15

112

13916

015139

МУССАТ
MUSSAT

2014.06.01

113

14455

014961

ALOCARD
50 Lei
100 impulsuriI

2014.06.09

6
BRODSKY PUBLISHING S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 65, of. 400,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în iunie 2015
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
(210)
Numărul
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

(181/186)
Data expirării
valabilităţii

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

1
1
2
3
4

(111)
Numărul
de ordine
al înregistrării
2
2R 67
2R 68
R 4240
R 4276

3
000588
000589
004625
004646

4
AJI-NO-MOTO
Marcă figurativă
Marcă figurativă
WARNER'S MERRY WIDOW

5
2015.06.21
2015.06.21
2015.06.13
2015.06.23

5
6
7

R 4337
R 4341
R 4343

004658
004614
004616

Boots
MIRABELLA
КЕНТАВР

2015.06.29
2015.06.01
2015.06.01

8

R 4371

004618

RDM

2015.06.09

9
10
11

R 4527
R 4529
R 4530

004656
004759
004761

Marcă figurativă
INDICATOR
FIRESTONE

2015.06.29
2015.06.16
2015.06.16

12

R 4633

004649

2015.06.23

13
14
15

R 4753
R 4975
13043

004659
005004
017252

Milky Way
enjoyed by kids
approved by mums
PROPECIA
TCBY
BRITISH DRAGON

6
AJINOMOTO CO. INC., JP
AJINOMOTO CO. INC., JP
SCANIA CV AB, SE
Warnaco U.S., Inc., corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Delaware,
US
THE BOOTS COMPANY PLC, GB
Vitis Hînceşti S.A., MD
Oenolab S.R.L.,
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD
RDM S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-ucraineană de cercetare şi producţie,
MD
RĂUT S.A., MD
THE GILLETTE COMPANY, US
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.,
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware, US
MARS, INCORPORATED, US

16

13084

017145

2015.06.10

17
18
19
20
21
22

13135
13143
13144
13216
13246
13253

017215
017110
017111
017144
017157
017097

ПОЛИМИР
POLYMIR
ARPECHIM
SENTA
SERA
MOLDSTAR
FARINGOSEPT
AVANTI

23
24
25

13257
13436
13437

017216
017075
017220

LIPOL
linia H2O
COMTESSE
BLANC

2015.06.16
2015.06.01
2015.06.16

Nr.
crt.

170

2015.06.29
2015.06.16
2015.06.22

2015.06.16
2015.06.06
2015.06.06
2015.06.09
2015.06.14
2015.06.06

Merck Sharp & Dohme Corp., US
TCBY Systems, LLC., US
MEDSTAR COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
FEDULA Iuri, MD
FEDULA Iuri, MD
Nilitax S.R.L., societate comercială, MD
TARAS Lilia, MD
Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
MEDPREPARATE S.R.L., MD
BANCA COMERCIALĂ MOLDOVA
AGROINDBANK S.A., MD
FEDULA Iuri, MD
Maol-San S.R.L., societate comercială, MD
LUXOCHIM S.R.L., MD

MD - BOPI 1/2015
1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2
13669
13674
13675
13676
13677
13678
13679
13680
13681
13682
13683
13684
13725
14066
14081
14082
14084

3
017217
017384
017385
017386
017387
017389
017390
017395
017398
017399
017400
017512
017388
016998
017084
017085
017148

5
2015.06.16
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.02
2015.06.02
2015.06.02
2015.06.09

017167
017168
017169
017172
017173
017176
017177
017178
017181

4
КАЗПЭЛЕН
AGSEPOL
BELPELET
KAIJA
KARAVELA
Lactima
LACTIMA
OSTROWIA
RINCOM-GRUP
SUPERDROB
Супой
SuperDrob
КОРОВКА
StarNet
TREI PURCEI
SIMPLU
КАДЕТСКОЕ
KADETSKOIE
MANIERI
PROMENAD
EMOVERE
РЕГТАЙМ
VINIDOLE
BASARAB
VINOGRACIA
OVACIO
ADAGIO

14095

017182

PIRANA

2015.06.15

53

14166

017098

LĂCRIMIOARA

2015.06.02

54
55
56

14167
14168
14169

017106
017109
017114

PILOT
BONALI
ЧЕРНЫЙ КЛУБ

2015.06.06
2015.06.07
2015.06.08

57
58

14170
14171

017117
017119

2015.06.08
2015.06.07

59

14172

017120

2015.06.07

CHEKHLOV Aleksei, RU

60

14173

017121

2015.06.07

CHEKHLOV Aleksei, RU

61

14174

017122

2015.06.07

CHEKHLOV Aleksei, RU

62

14175

017123

2015.06.07

CHEKHLOV Aleksei, RU

63

14176

017125

2015.06.07

CHEKHLOV Aleksei, RU

64

14177

017126

2015.06.07

CHEKHLOV Aleksei, RU

65

14178

017128

2015.06.07

CHEKHLOV Aleksei, RU

66

14179

017129

2015.06.07

CHEKHLOV Aleksei, RU

67
68
69

14180
14181
14182

017131
017132
017133

2015.06.08
2015.06.08
2015.06.08

Mission Pharmacal Company, US
Bayer Consumer Care AG, CH
Mission Pharmacal Company, US

70

14183

017136

bn
ARTROMED
АРТРОМЕД
BODYSLIM
БОДИСЛИМ
HERPELYT
ГЕРПЕЛИТ
СПОКОЙНОЙ
НОЧИ
AKUSTIN
АКУСТИН
MEMUATON
МЕМУАТОН
STVOLAMIN
СТВОЛАМИН
MASTOPLIUS
МАСТОПЛЮС
РУССКИЙ
КОРЕНЬ
UROCIT-K
CITRACAL
Mission®
PHARMACAL
ЗОЛОТАЯ РЫБКА

6
FEDULA Iuri, MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
STARNET S.R.L., societate comercială, MD
ENTEH S.A., MD
ENTEH S.A., MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD
BASARAB Igor, MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD
SANDRILIONA S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Ukraïns'ko-bolgars'ke tovaristvo z
obmezhenoju vidpovidal'nistju "Pirana", UA
OenoConsulting S.R.L.,
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD
STANCU Eugeniu, MD
VRABIE Iulian, MD
GB & Co S.R.L.,
societate comercială, companie, MD
BALACRON S.R.L., MD
CHEKHLOV Aleksei, RU

43
44
45
46
47
48
49
50
51

14085
14086
14087
14088
14089
14091
14092
14093
14094

52

2015.06.08

71

14185

017137

Joy's drink

2015.06.09

72

14186

017138

aha... ®

2015.06.09

CUBAEV ISMAIL,
întreprindere individuală, MD
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD
BONALI - IMPEX, MD

2015.06.13
2015.06.13
2015.06.13
2015.06.13
2015.06.13
2015.06.06
2015.06.13
2015.06.13
2015.06.15
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1
73

2
14187

3
017140

4
ДУБОВАЯ РОЩА

5
2015.06.10

74

14188

017142

2015.06.10

75

14189

017143

ЗОЛОТОЕ
СОЛНЦЕ
SUN ESSENTIALS

76

14190

017156

77
78
79

14191
14192
14193

017158
017160
017161

80
81
82
83
84
85

14194
14195
14196
14197
14198
14199

017163
017164
017184
017185
017195
017200

86

14200

017201

87

14201

017202

88

14202

017203

89
90
91
92

14203
14204
14205
14206

017204
017208
017209
017210

TREI
PURCEI
Eclat
РАЙСКИЙ УГОЛОК
Marcă
tridimensională
BONA DEA
MOSAICO
ADDAX
edel studio
LEMFÖRDER
МОЛОКО
сгущенное
ВАРЭНОЭ
Заречье
Качество наша традиция
МОЛОКО
СГУЩЕННОЕ
С САХАРОМ
И КАКАО
Заречье
Качество наша традиция
Сливки
СГУЩЕННЫЕ
С САХАРОМ
Заречье
Качествонаша традиция
KMK
МОЛОКО
СГУЩЕННОЕ С
САХАРОМ Заречье
Качество наша традиция
AGD
БIМБОКА®
АСТЕЛЛАС
PERFECT PLATINUM

93

14207

017211

PERFECT GOLD

2015.06.17

94
95

14208
14209

017225
017227

2015.06.17
2015.06.20

96

14210

017234

97

14211

017235

98
99
100

14212
14213
14214

017237
017258
017261

RONDO
Sandra
Delici' cone
NV
COMBINATUL
VITIVINICOL
МОЛОКО
СГУЩЕННОЕ
С САХАРОМ
И НАТУРАЛЬНЫМ
КОФЕ
Заречье
Качество наша традиция
TURTURICĂ
LEO
HERCEPTIN

172

2015.06.13

6
GB & Co S.R.L.,
societate comercială, companie, MD
GB & Co S.R.L.,
societate comercială, companie, MD
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
ENTEH S.A., MD

2015.06.14
2015.06.03
2015.06.03

ECLAT-COM S.R.L., societate comercială, MD
BASARAB Igor, MD
BASARAB Igor, MD

2015.06.13
2015.06.13
2015.06.13
2015.06.13
2015.06.15
2015.06.15

VOX-DESIGN S.R.L., MD
VOX-DESIGN S.R.L., MD
ADD-GRUP S.R.L., MD
C&C-COM S.R.L., societate comercială, MD
OLMOSDON S.R.L., MD
Public Joint-Stock Company (PJSC) Kupyansk
Milk Canning Combinat, UA

2015.06.15

Public Joint-Stock Company (PJSC) Kupyansk
Milk Canning Combinat, UA

2015.06.15

Public Joint-Stock Company (PJSC) Kupyansk
Milk Canning Combinat, UA

2015.06.15

Public Joint-Stock Company (PJSC) Kupyansk
Milk Canning Combinat, UA

2015.06.15
2015.06.15
2015.06.15
2015.06.17

AVIAGRUP-DESIGN S.R.L., MD
NATALUKHA Oksana, UA
Astellas Pharma Inc., JP
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-română, MD
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-română, MD
Wm. Wrigley Jr. Company, US
SANDRILIONA S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
NAŢIONAL-VIN, combinat vitivinicol, MD

2015.06.09

2015.06.21

2015.06.15

Public Joint-Stock Company (PJSC) Kupyansk
Milk Canning Combinat, UA

2015.06.20
2015.06.22
2015.06.23

Ingvar-Trans-Vest S.A., MD
Avio-Turism S.R.L., MD
Genentech, Inc., a Delaware corporation, US

MD - BOPI 1/2015
1
101
102
103
104
105

2
14215
14216
14217
14218
14219

3
017265
017266
017267
017269
017270

106
107
108
109
110

14220
14221
14222
14223
14224

017274
017275
017277
017279
017149

111

14225

017152

112

14226

017154

4
VISA
VINDEX AGRO
REPROLUX
ЧУДО
ASISTENŢA
FISCALĂ
URGENTĂ
SERVICIUL
FINANCIAR
INFORMAŢIONAL
CONSULTATIV
SPECIAL
СПЕЦИАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ
СЛУЖБА
СКОРАЯ
НАЛОГОВАЯ
ПОМОЩЬ
Dilemma
REEF
G JESSICA®
VEER
V
VISMOS
MUSCAT
SPUMANT
NATURAL SPECIAL
TEHNOLOGIE
SPECIALĂ
V
VISMOS
CHARDONNAY
SPUMANT NATURAL
TEHNOLOGIE
ORIGINALĂ
V

5
2015.06.23
2015.06.27
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.28

6
Visa International Service Association, US
VINDEX AGRO S.R.L., MD
RUSSU Vladimir, MD
OOO "ELFA LABORATORIYA", UA
MELISMA-SFINX S.R.L., MD

2015.06.27
2015.06.27
2015.06.27
2015.06.27
2015.06.09

ŢURCAN Alexei, MD
ŢURCAN Alexei, MD
ŢURCAN Alexei, MD
ŢURCAN Alexei, MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD

2015.06.09

VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante şi
de marcă, întreprindere mixtă, MD

2015.06.09

VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
BURCEAC Evgheni, MD

113

14227

017155

VISMOS

2015.06.09

114

14228

017281

2015.06.27

115
116

14229
14230

017288
017289

RASTORGUEFF
РАСТОРГУЕФФ
iniplast
AVEO

2015.06.27
2015.06.27

117

14231

017290

mormaii

2015.06.27

118
119
120

14232
14268
14269

017291
017081
017082

DALIN
PROSTAND
LA GRĂTAR

2015.06.28
2015.06.02
2015.06.02

121

14270

017083

VILLA ETULIA

2015.06.02

122

14271

017146

Marcă tridimensională

2015.06.10

123

14272

017147

Marcă tridimensională

2015.06.10

124
125
126

14274
14275
14276

017206
017207
017226

EXOVANCE
VIDALTO
1 LEUŢ Sandra

2015.06.15
2015.06.15
2015.06.20

127

14277

017283

2015.06.27

128
129

14278
14279

017294
017295

COMUNICAŢI,
E SIMPLU. NEOTEL
EL TORITO BRAVO
ЧЕРТОВКА

Uniplast Industries, Inc., US
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware, US
MORMAII INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., BR
CASTAMBELA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
STANDELEV S.R.L., MD
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
United Wine Company S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Wyeth, US
Intervet International B. V., NL
SANDRILIONA S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
GHERASIM Alexandru, MD

2015.06.28
2015.06.28

AUK HOLDINGS LIMITED, CY
CUZNEŢOV Iurie, MD
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1
130

2
14280

3
017296

4
BT

5
2015.06.28

131
132

14281
14282

017307
017308

GALA
WINNER

2015.06.28
2015.06.28

133

14283

017309

LAGUNA

2015.06.29

134
135
136
137

14344
14372
14373
14398

017297
017255
017262
017124

2015.06.28
2015.06.24
2015.06.23
2015.06.07

138

14444

017253

ESSO AUTOCARE
АВТОБАНЯ
Раптива
MEMUAR
МЕМУАР
LUCENTRIX

139

14470

017151

2015.06.09

140
141
142
143
144

14471
14472
14505
14508
14580

017171
017259
017174
017260
017179

145

14581

017183

V
VISMOS
elite
MI WINE
MONDO
VINEARS
ALVINI
НАРОДНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
TWIST

146

14582

017198

147

14583

017282

148

14674

017257

149

14746

017190

150
151
152
153

14747
14753
14754
14755

017191
017212
017213
017214

154
155

14770
14792

017193
017268

156
157
158

14862
14905
15045

017199
017256
017127

159
160
161
162
163
164

15065
15079
15083
15212
15213
15214

017251
017108
017236
017139
017242
017300

165
166
167
168
169

15324
15330
15331
15332
15475

017250
017273
017278
017280
017153

170
171

15564
15844

017162
017247

174

2015.06.22

6
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC
LIMITED COMPANY, GB
SPORT-LINE S.R.L., MD
SPORT-LINE S.R.L., MD
Franzeluţa S.A.,
combinat de panificaţie din Chişinău, MD
Exxon Mobil Corporation, US
Grinvitas-Auto S.R.L., MD
Genentech, Inc., a Delaware corporation, US
CHEKHLOV Aleksei, RU
Mary Kay Inc.,
corporaţie din statul Delaware, US
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD

2015.06.13
2015.06.22
2015.06.13
2015.06.21
2015.06.13

VOX-DESIGN S.R.L., MD
BALKAM AD, BG
VOX-DESIGN S.R.L., MD
Siciprocom S.R.L., MD
CHEKHLOV Aleksei, RU

2015.06.06

MANN
FILTER
DIALOG IS SIMPLY
NEOTEL
ВАЛЕНТИН ДИКУЛЬ

2015.06.15

MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co. KG, DE
MANN+HUMMEL GMBH, DE

2015.06.27

GHERASIM Alexandru, MD

2015.06.22

TRANS
WORLD
sano
СОНОЛА
БЫСТРИНКА
ЛАСКА

2015.06.16

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju
"Fora-Farm", RU
RADIO MAXIMUM S.R.L., MD

SHPRITZ
SUN
ENERGY
KOGEL
София
SANTIMIN
САНТИМИН
MIO
ROLSEN
REM VIDEO
Молдавское вино
Vizită
PALL MALL
FAMOUS CHARCOAL
FILTER PER ASPERA
AD ASTRA
IN HOC SIGNO
VINCES
CINZEAC
f2
EN NAUTICA
INTEX
ЧЕРНЫЙ АГАТ
B
MAESTRO
dried fruits & nuts

2015.06.16
2015.06.16
2015.06.16
2015.06.16
2015.06.16
2015.06.24

RADIO MAXIMUM S.R.L., MD
PIT Yevheniy, UA
PIT Yevheniy, UA
AIUDAG S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
VINSERVCOM S.R.L., MD
OOO "ELFA LABORATORIYA", UA

2015.06.15
2015.06.22
2015.06.07

OLMOSDON S.R.L., MD
CHEKHLOV Aleksei, RU
CHEKHLOV Aleksei, RU

2015.06.21
2015.06.06
2015.06.21
2015.06.09
2015.06.20
2015.06.29

PROMARC-R S.R.L., MD
STANCU Eugeniu, MD
REMVIDEO S.R.L., MD
Victor-Vlad S.R.L., întreprindere mixtă, MD
BAHAREVA Larisa, MD
British American Tobacco (Brands) Inc., US

2015.06.21
2015.06.27
2015.06.27
2015.06.27
2015.06.09

ALMOS-COM S.R.L., MD
ŢURCAN Alexei, MD
ŢURCAN Alexei, MD
ŢURCAN Alexei, MD
VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD
BASARAB Igor, MD
Maestro-Nut S.R.L., MD

2015.06.03
2015.06.24
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1
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173
174

2
16063
16064
16374

3
017396
017397
017276

4
POSTI
POSTI
S SKECHERS

5
2015.06.24
2015.06.24
2015.06.27

6
Rincom-Grup S.R.L., MD
Rincom-Grup S.R.L., MD
Skechers U.S.A., Inc. II, corporaţie din statul
Delaware, US

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,
titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.
1
2

(111) Nr. de ordine
al înregistrării
19300
21376

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

Data eliberării
duplicatului
2014.12.02
2014.12.02

DAMIR Dorin, MD
IMUNOTEHNOMED S.R.L., societate comercială, MD

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 (numărul desenului şi modelului industrial), data adoptării
hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

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

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1

f 2013 0116

2013.12.13

2

f 2013 0118

2013.12.24

3

f 2014 0005

2014.01.27

1 (10)
6 (3, 8, 13, 40, 51, 52)
1

2014.12.24
2014.12.22
2014.12.18

2/2014
4/2014
3/2014

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
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

1
1

2
EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica
Moldova
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău, Republica

3
707

4
f 2004 0098

5
2004.06.24

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
6
2014.06.24

708

f 2004 0099

2004.06.30

2014.06.30

2
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Moldova
1
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2
MOLDCELL S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Republica
Moldova
LAPMOL S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 17, MD-2036, Chişinău, Republica
Moldova
CHELIŞANŢ-SOBRINA, ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ, MD
Str. Tineretului nr. 30, MD-2050, Stăuceni,
Chişinău, Republica Moldova
BODRUG Gheorghe, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE IIETI, MD
Str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE IIETI, MD
Str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE IIETI, MD
Str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova
FRIPTU Ion, MD
Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 20, MD-2021,
Chişinău, Republica Moldova
POLIVIZ-DESIGN S.R.L., SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Kiev nr. 7, of. 37, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

3
730

4
f 2004 0074

5
2004.06.07

6
2014.06.07

804

f 2004 0097

2004.06.23

2014.06.23

1209

f 2009 0049

2009.06.24

2014.06.24

1212

f 2009 0042

2009.06.09

2014.06.09

1217

f 2009 0050

2009.06.29

2014.06.29

1219

f 2009 0044

2009.06.15

2014.06.15

1220

f 2009 0045

2009.06.15

2014.06.15

1221

f 2009 0046

2009.06.15

2014.06.15

1222

f 2009 0047

2009.06.16

2014.06.16

1227

f 2009 0041

2009.06.05

2014.06.05

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi
prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor
de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit,
numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de înregistrare a desenului şi modelului industrial
Nr.
crt.

1
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(73) Titular, cod ST. 3 OMPI

(11) Nr.
certificatului

CAŞU Veaceslav, MD

1538

(51)
Clase

09-01

(21) Nr.
de depozit
f 2013 0079

(22) Data de
depozit

(44) Nr.
BOPI

2013.07.12

4/2014
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului
de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI şi pagina, datele iniţiale care au fost publicare,
datele rectificate
Nr.
crt.

OPI

Nr.
titlului
de protecţie
3
035490

Nr.
de depozit
4
-

Nr.
BOPI,
nr. pag.
5
10/2014

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

2

Marcă

003124

R 3704

3

Marcă

015800

13475

4

Mărci

017214

14755

6/2006
4/2007

017522

14756

8/2006
4/2007
9/2013
8/2014

11/1995
5/1996
7/2004
4/2005
7/2007
12/2005
5/2006

5

Marcă

033487

25665

6

Cerere de
înregistrare
a mărcii

035165

-

7/2014

7

Cerere de
înregistrare
a desenului/
modelului
industrial

f 2014
0003

-

6/2014

Date iniţiale

Date rectificate

6

7

(540)

(540)

(730)
Bd. Luliu Maniu no. 341 - 359,
Sector 6, RO-061127
Bucureşti, România

(730)
Bd. Iuliu Maniu no. 341 - 359,
Sector 6, RO-061127
Bucureşti, România

(730)
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 76,
MD-2014, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Str. Mihail Kogălniceanu
nr. 76, MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
PIT Yevheniy, UA

(730)
PIT Ievgenii, UA

(730)
WORLD MEDICINE
ILAÇLARI LIMITED
ŞIRKETI, TR

(730)
WORLD MEDICINE
İLAÇLARI LİMİTED
ŞİRKETİ, TR

CFE(5)
02.03.07; 02.03.15;
22.01.25; 26.01.14;
27.05.01; 29.01.13.
(55)

CFE(5)
01.03.02; 01.03.13;
01.15.17; 03.06.06;
26.13.25; 29.01.12.
(55)

1

1
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1
8

2
Cerere de
înregistrare
a desenului/
modelului
industrial

3
f 2014 0037

4
-

5
7/2014

6
(55)

7
(55)

7.3

7.3
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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 decembrie 2014 în privinţa cărora procedura
a fost finalizată
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Nr. şi data
depozitului /
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
GOLD COAST
BLEND

033374
2013.06.28

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

3

4

5

6

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

2014.09.19
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.08.08
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 30.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

EYGN Limited,
BS

2014.10.28
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.08.28
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor revendicate în
cerere din clasele 35, 36.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

EFES VITANTA
MOLDOVA
BREWERY S.A.,
întreprindere
mixtă, MD

2014.08.06
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.06.12
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 32, 35.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementelor verbale "JIGULIOVSKOE chir.",
"BOCIKOVOE chir." cu excepţia executării
grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Starbucks
Corporation d/b/a
Starbucks Coffee
Company,
corporaţie din statul
Washington, US
2

Marcă naţională

033165
2013.05.23
EYGN Limited, BS
3

Marcă naţională

032243
2012.12.04

EFES VITANTA
MOLDOVA
BREWERY S.A.,
întreprindere mixtă,
MD
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1

2

3

4

5

4

Marcă internaţională

Seco Tools AB,
SE

2014.09.08
Privind repunerea
în drepturi

2014.12.02

Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea IR 1165872 din 2013.05.13.

6

Seco Tools AB,
SE

2014.09.05
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.06.10
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasele 06, 07, 08.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

SÜTAS SÜT
ÜRÜNLERI
ANONIM
SIRKETI, TR

2014.08.04
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.05.30
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasele 29, 32 şi 30, cu excepţia
"băuturilor pe bază de ceai, iced tea".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

SÜTAS SÜT
ÜRÜNLERI
ANONIM
SIRKETI, TR

2014.09.19
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.02

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.07.08
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate
pentru următoarele produse din clasa 29:
"lapte şi produse lactate, şi anume, lapte,
brânză, iaurt, Ayran (băutură pe bază de
iaurt), cremă, lapte praf, băuturi pe bază de
lapte, băuturi pe bază de lapte care conţin
fructe, kefir (băutură din lapte); grăsimi
comestibile, unt, margarină". Dreptul exclusiv
nu se va extinde asupra elementelor verbale
"Suzme Peynir" cu excepţia executării grafice
deosebite.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

FELIX POLSKA
Sp. z.o.o., PL

2013.08.14
Privind repunerea
în dreptul
de a reînnoi
marca

2014.12.03

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se restituie taxa în cuantum de 100 euro
achitată pentru repunerea în drepturi conform
p. 78 din Taxele pentru servicii cu
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din
1997.08.13.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

IR 1165872
2013.05.13

Seco Tools AB, SE
5

Marcă internaţională

IR 1165872
2013.05.13

Seco Tools AB, SE
6

Marcă internaţională
Yovita

IR 1071414
2010.12.31

SÜTAS SÜT
ÜRÜNLERI
ANONIM SIRKETI,
TR
7

Marcă internaţională

IR 1161474
2013.03.21

SÜTAS SÜT
ÜRÜNLERI
ANONIM SIRKETI,
TR
8

Marcă naţională
FELIX

012007
2002.10.15
Nr. certificat 11196

FELIX POLSKA Sp.
z.o.o., PL
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Marcă naţională
PRIMA REVISTĂ
ON-LINE

TOMAŞ G.
S.R.L., MD

2014.07.14
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.03

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2014.05.12.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

TOP-FARM
S.R.L. societate
comercială, MD

2014.09.25
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.03

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2014.08.25.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

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

2014.10.17
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.03

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.09.11
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru următoarele produse din clasa 05:
"suplimente alimentare pentru îmbunătăţirea
sistemului urinar şi a prostatei", în temeiul art.
7(2) din Legea nr. 38/2008 privind protecţia
mărcilor. Dreptul exclusiv nu se va extinde
asupra elementelor verbale "URO",
"COMPLEX", "FOR MEN".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

PIC Samuil, MD

2014.09.08
Privind repunerea
în drepturi

2014.12.04

Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 032906 din 2013.04.01.

PIC Samuil, MD

2014.09.08
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.04

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.05.05
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru produsele "vinuri" din clasa 33.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

033102
2013.05.03

TOMAŞ G. S.R.L.,
MD
10

Marcă naţională
EREXIL

033463
2013.07.11

TOP-FARM S.R.L.
societate
comercială, MD
11

Marcă naţională

URO COMPLEX
FOR MEN

033649
2013.08.20

PRODIAFARM
S.R.L., societate
comercială, MD
12

Marcă naţională
Pik Пик

032906
2013.04.01

PIC Samuil, MD
13

Marcă naţională
Pik Пик

032906
2013.04.01

PIC Samuil, MD
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Marcă naţională

Optex Co., Ltd, JP

2014.09.25
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.04

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.07.25
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor din clasa 35 şi
produselor din clasa 09, cu excepţia "aparate
şi instrumente optice".
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

YUV PHARM
S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin, MD

2014.09.08
Privind repunerea
în drepturi

2014.12.04

Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 031415 din 2012.07.03.

YUV PHARM
S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin, MD

2014.09.08
Privind repunerea
în drepturi

2014.12.04

Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 031405 din 2012.07.03.

Marcă internaţională MIP METRO Group
2014.01.23
Intellectual Property Împotriva Deciziei
GmbH & Co. KG,
de respingere
DE
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2014.12.04

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2013.10.21.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

2014.12.04

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului în temeiul acordului prezentat.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.12.27
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate
pentru "preparate antiepileptice" din clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

033384
2013.06.28

Optex Co., Ltd, JP
15

Marcă naţională
LOWSPIRIN

031415
2012.07.03

YUV PHARM
S.R.L., întreprindere
cu capital străin,
MD
16

Marcă naţională
COLLICKID

031405
2012.07.03

YUV PHARM
S.R.L., întreprindere
cu capital străin,
MD
17

IR 1103608
2011.12.02

MIP METRO Group
Intellectual Property
GmbH & Co. KG,
DE
18

Marcă internaţională
GEROT
2014.08.05
TOPILEX
PHARMAZEUTIKA Împotriva Deciziei
GESELLSCHAFT
de respingere
M.B.H., AT
totală a cererii
de înregistrare
IR 1001163
a mărcii
2009.03.09

GEROT
PHARMAZEUTIKA
GESELLSCHAFT
M.B.H., AT
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcilor nr. R11065 şi nr. 16928, titular OLIVITTA S.R.L.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/736/2014 din
12.12.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului OLIVITTA S.R.L. IDNO
1002600006920:
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R11065 din 29.08.2003 şi nr. 16928 din 13.04.2007,
înregistrate pe numele titularului OLIVITTA S.R.L., IDNO 1002600006920;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcilor nr. R11065 din 29.08.2003 şi nr. 16928 din 13.04.2007, înregistrate pe numele titularului
OLIVITTA S.R.L., IDNO 1002600006920, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcilor nr. 18738, nr. 19224, titular Tcacenco Oleg
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Igor Doroftei nr. 085-624/14 din
09.12.2014 privind aplicarea sechestrului pe toate drepturile deţinute de debitorul Tcacenco Oleg,
c/p 0972108428764:
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 18738 din 11.06.2008, nr. 19224 din 13.08.2008,
înregistrate pe numele titularului Tcacenco Oleg, Bd. Decebal nr. 19, ap. 45, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova.
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcilor nr. 18738, nr. 19224, înregistrate pe numele titularului Tcacenco Oleg, Bd. Decebal nr. 19,
ap. 45, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele titularului TAROL-DD S.R.L.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-623/14 din
03.12.2014, privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului TAROL-DD
S.R.L., c/f 1002600019313:
- se aplică sechestru asupra mărcilor/cererilor de înregistrare a mărcilor nr.12679 din
22.12.2004; nr.13133 din 22.12.2004; nr.13251 din 22.12.2004; nr.13252 din 22.12.2004; nr.13631 din
03.03.2005; nr. 13673 din 21.07.2004; nr.22287 din 30.03.2011; nr.26178 din 24.01.2014; nr. depozit
034469 din 15.01.2014; nr. depozit 035811 din 22.09.2014; nr. depozit 035812 din 22.09.2014;
nr. depozit 035813 din 22.09.2014; nr. depozit 035814 din 22.09.2014; nr. depozit 035815 din
22.09.2014; nr. depozit 035816 din 22.09.2014; nr. depozit 035817 din 22.09.2014 şi asupra mărcilor
internaţionale nr. 1169368; nr. 1169110 înregistrate pe numele titularului TAROL-DD S.R.L.,
c/f 1002600019313;
- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al OPI înregistrate pe numele titularului TAROL-DD S.R.L., c/f 1002600019313, inclusiv transmiterea
drepturilor asupra acestora.
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcilor nr. 24402 şi nr. 24877, înregistrate
pe numele titularului VIORICA-COSMETIC S.A.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Marianciuc Evelina nr. 059-637/14 din
16.12.2014, privind asigurarea executării documentului executoriu şi aplicarea sechestrului asupra
mărcilor nr. 24402 şi nr. 24877, titular VIORICA-COSMETIC S.A.:
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 24402 din 19.09.2012 şi nr. 24877 din 19.09.2012,
înregistrate pe numele titularului VIORICA-COSMETIC S.A., Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcilor nr. 24402 din 19.09.2012 şi nr. 24877 din 19.09.2012, înregistrate pe numele titularului
VIORICA-COSMETIC S.A., Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv
transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI înregistrate pe numele
titularului F.P.C. ROGOB S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-762/14 din
02.12.2014, privind asigurarea executării documentului executoriu şi aplicarea sechestrului asupra
bunurilor debitorului F.P.C. ROGOB S.R.L., c/f 1003600043207:
- se aplică sechestru asupra mărcilor/cererilor de înregistrare a mărcilor nr. 19581 din
17.08.2007, nr. 22077 din 18.11.2010, nr. 25171 din 23.10.2012, nr. depozit 034550 din 28.01.2014,
nr. depozit 034646 din 17.02.2014, nr. depozit 034647 din 17.02.2014 şi asupra modelului
industrial conform certificatului nr. 1547 din 30.04.2014, înregistrate pe numele titularului F.P.C.
ROGOB S.R.L., c/f 1003600043207;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al OPI înregistrate pe numele titularului F.P.C. ROGOB S.R.L., c/f 1003600043207, inclusiv
transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea interdicţiei
asupra OPI înregistrate pe numele
titularului Vusual Grup S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1369/14 din
15.12.2014, privind asigurarea executării documentului executoriu prin care s-a dispus aplicarea
interdicţiei asupra bunurilor debitorului Vusual Grup S.R.L., c/f 1006600002023:
- se aplică interdicţia asupra mărcilor nr. 16745 din 21.03.2007 şi nr. 16416 din 21.03.2007,
înregistrate pe numele titularului Vusual Grup S.R.L., Str. Miron Costin nr. 13, bloc 3, ap. 36,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova, c/f 1006600002023;
- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al
OPI înregistrate pe numele titularului Vusual Grup S.R.L., Str. Miron Costin nr. 13, bloc 3, ap. 36,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova, c/f 1006600002023, inclusiv transmiterea drepturilor asupra
acestora.
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Cu privire la executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie
din 26.11.2014 privind casarea Hotărârii Curţii
de Apel Chişinău din 19.05.2014 şi înregistrarea mărcii
nr. depozit 029797
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii
Supreme de Justiţie din 26.11.2014 privind casarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 19.05.2014
prin care a fost respinsă acţiunea înaintată de MOREN GROUP S.A. împotriva AGEPI cu privire la
anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI, cu emiterea unei noi hotărâri privind anularea
hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 26.02.2014 şi înregistrarea mărcii ”Chateau Crico”
nr. depozit 029797 din 15.09.2011:
- se anulează Hotărârea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 26.02.2014 cu privire la menţinerea
în vigoare a deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale privind cererea de
înregistrare a mărcii nr. depozit 029797 din 15.09.2011, solicitant MOREN GROUP S.A., LV, BELIZ,
BELIZ CITY, LV-1011, RIGA, Letonia;
- se acceptă spre înregistrare marca verbală
cu nr. depozit 029797 din
15.09.2011 pentru produsele din clasa 33 conform CIPS.

Cu privire la executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie
din 10.12.2014 privind casarea Hotărârii Curţii de Apel
Chişinău din 12.05.2014 şi înregistrarea mărcii tridimensionale
nr. depozit 028628
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii
Supreme de Justiţie din 10.12.2014 privind casarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 12.05.2014
prin care a fost respinsă acţiunea înaintată de SÎRBU Anatolie împotriva AGEPI cu privire la anularea
hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI, cu emiterea unei noi hotărîri privind anularea hotărârii
Comisiei de Contestaţii AGEPI din 28.06.2012 şi înregistrarea mărcii tridimensionale nr. depozit
028628 din 14.02.2011:
- se anulează Hotărârea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 28.06.2012 cu privire la menţinerea
în vigoare a deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale privind cererea de
înregistrare a mărcii nr. depozit 028628 din 14.02.2011, solicitant SÎRBU Anatolie, bd. Renaşterii
nr. 44, ap. 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova;
- se acceptă spre înregistrare marca tridimensională cu nr. depozit 028628 din 14.02.2011
pentru produsele solicitate din clasa 33 conform CIPS.

Cu privire la ridicarea sechestrului asupra OPI
înregistrate pe numele titularului F.P.C. ROGOB S.R.L.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-762/14 din
19.12.2014, privind ridicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului F.P.C. ROGOB
S.R.L., c/f 1003600043207:
- se ridică sechestrul asupra mărcilor/cererilor de înregistrare a mărcilor nr. 19581 din
17.08.2007, nr. 22077 din 18.11.2010, nr. 25171 din 23.10.2012, nr. depozit 034550 din 28.01.2014,
nr. depozit 034646 din 17.02.2014, nr. depozit 034647 din 17.02.2014 şi asupra modelului industrial
conform certificatului nr. 1547 din 30.04.2014, înregistrate pe numele titularului F.P.C. ROGOB
S.R.L., c/f 1003600043207;
- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală
susmenţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.
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Cu privire la ridicarea sechestrului asupra mărcii
nr. 16162 din 29.11.2006, titular CLP GRUP S.R.L.
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/594/2014 din
22.12.2014 privind anularea interdicţiei aplicate pe bunurile debitorului CLP GRUP S.R.L., IDNO
1002600031098:
- se ridică sechestrul aplicat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 153 din 16.09.2014,
asupra mărcii nr. 16162 din 29.11.2006 înregistrată pe numele titularului CLP GRUP S.R.L.,
Str. Cireşilor nr. 41, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova;
- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al mărcii nr. 16162 din 29.11.2006, inclusiv
transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra mărcii nr. 13507, înregistrate pe numele
titularului JACKPOT S.R.L., societate comercială
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău, instanţa de insolvabilitate, din 17.12.2014
(dosarul nr. 2i-666/14), privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului, JACKPOT S.R.L.,
societate comercială, c/f 1004600012639:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 13507 din 10.02.2005, înregistrate pe numele titularului
JACKPOT S.R.L., societate comercială, Str. Zimbrului nr. 10a, MD-2024, Chişinău, Republica
Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al mărcii nr. 13507 din 10.02.2005, înregistrate pe numele titularului JACKPOT S.R.L., societate
comercială, Str. Zimbrului nr. 10a, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea
drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la menţinerea sechestrului
asupra desenului/modelului industrial nr. 1267,
titular ARTASBOCEM S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău, instanţa de insolvabilitate, din 23.12.2014
(dosarul nr. 2i-692/14), privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului ARTASBOCEM
S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD, c/f 1003600038980:
- se menţine sechestrul asupra desenului/modelului industrial nr. 1267 din 12.01.2010,
înregistrat pe numele titularului ARTASBOCEM S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, str. Ismail
nr. 112, bloc 1, of. 205, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova, aplicat în baza Încheierii executorului
judecătoresc, Balan Cornelia, nr. 075-505/2013 din 19.07.2013, prin Ordinul Directorului General
AGEPI nr. 119 din 02.08.2013
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Cu privire la executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie
din 24.12.2014 privind casarea parţială a Hotărârii Curţii de Apel
Chişinău din 20.05.2014 referitor la marca combinată „WEBMALL”
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii
Supreme de Justiţie din 24.12.2014 privind casarea parţială a Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din
20.05.2014 la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM ”AUTO MALL” SRL împotriva Agenţiei de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
- se anulează Hotărârea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 26.03.2013 cu privire la menţinerea
în vigoare a deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 26.10.2012 privind
cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 029669 din 18.08.2011, solicitant AUTO MALL S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD, Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova;
- se anulează parţial decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale nr.13421 din
26.10.2012 privind cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 029669 din 18.08.2011, solicitant AUTO
MALL S.R.L., întreprindere mixtă, MD, Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova, în
partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului WEBMALL.
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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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