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Informaţie generală
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală conţine informaţie din domeniu.
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,
indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale.
Persoanele interesante pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor
de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include
indexuri lunare şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte oﬁciale, regulamente, convenţii
internaţionale, acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений,
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных
рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом
заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных
в Республике Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает
систематизированные ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются
официальные документы, положения, международные конвенции, двусторонние соглашения,
нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează
sau înregistrează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2018)
AD
AE
AF
AL
AM
AO
AP

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

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

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

EA
EC
EE
EG
EM

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

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

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

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

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

OM
PA
PE

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

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

VG
VN
WO

YE
ZA

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

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

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

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

L

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

П

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

(Lista completă a codurilor utilizate de AGEPI poate ﬁ consultată pe web site-ul AGEPI:
http://agepi.gov.md/sites/default/ﬁles/2016/01/coduri_st16_ro_18.01.2016.pdf)
1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE
CODES FOR PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit
sau data priorităţii recunoscute
– patent application published before the established term of 18 months after the ﬁling date
or recognized priority date
– заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока
с даты подачи или даты признанного приоритета
A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare
– patent application published within the established term with a search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске
A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare
– patent application published within the established term without a search report
– заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске
A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii)
– search report of a patent application (published after publication of the application)
– отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)
A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– patent application published with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе
A9 – cerere de brevet de invenţie cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi a documentului
– patent application with corrections or amendments to any part of the document
– заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями
любой части документа
B1 – brevet de invenţie acordat
– granted patent for invention
– предоставленный патент на изобретение
B2 – brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie
– granted patent for invention, amended after opposition procedures
– предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения
B8 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– granted patent for invention with corrected or modiﬁed ﬁrst page of the document
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi a documentului
– granted patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и/или чертежей
C1 – brevet de invenţie eliberat
– issued patent for invention
– выданный патент на изобретение
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C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare
– issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения
или признания патента недействительным
C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt (bibliograﬁcă) a documentului
– issued patent for invention with corrections or amendments to the front (bibliographic) page of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа
C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi a documentului
– issued patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в любой части документа
T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european
– translation of the claims of a European patent application
– перевод формулы заявки на европейский патент
T2 – traducerea fasciculului de brevet european validat
– translation of the validated European patent speciﬁcation
– перевод валидированного европейского патента
T3 – Traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modiﬁcată
– Translation of the validated European patent speciﬁcation maintained in its amended form
– Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме
T4 – traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma limitată
– translation of the validated European patent speciﬁcation maintained in limited form
– перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной форме
T8 – traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– corrected translation of the validated European patent speciﬁcation with corrections to the front
(bibliographic) page of the document
– скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями
в титульном листе документа
T9 – Traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi ale oricărei părţi a documentului
– corrected translation of the validated European patent speciﬁcation with corrections to any part of the document
– cкорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями в любой части
документа
1.2 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
U0 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată înainte de termenul legal
de 18 luni de la data de depozit sau data priorităţii recunoscute
– short-term patent application published before the established term of 18 months
after the ﬁling date or recognized priority date
– заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного
срока с даты подачи или даты признанного приоритета
U1 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, împreună cu raportul de documentare
– short-term patent application published within the established term together with a search report
– заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок вместе с отчетом о поиске
U2 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, fără raportul de documentare
– short-term patent application published within the established term without a search report
– заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок без отчета о поиске
U3 – raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie de scurtă durată (publicat ulterior publicării cererii)
– search report of a short-term patent application (published after publication of the application)
– отчет о поиске по заявке на краткосрочный патент на изобретение (опубликованный после публикации
заявки)
Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat
– granted short-term patent for invention
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение
Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie
– granted short-term patent for invention, amended after opposition procedure
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный
вследствие процедуры возражения
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Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– granted short-term patent for invention with corrections or amendments to the front
(bibliographic) page of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi a documentului
– granted short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в любой
части документа
Z – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
– issued short-term patent for invention
– выданный краткосрочный патент на изобретение
Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
– issued short-term patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
– выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или
признания патента недействительным
Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
– extended short-term patent for invention
– продленный краткосрочный патент на изобретение
Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
– extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
– продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления
Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări în pagina de capăt
(bibliograﬁcă) a documentului
– issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to the front (bibliographic)
page of the document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
в титульном листе документа
Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modiﬁcări ale oricărei părţi
– issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
– выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями
любой части документа

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL PROPERTY
IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17
КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патент на изобретение
BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate
Published short-term patent applications
Опубликованные заявки на краткосрочные патенты
BB2A Cereri de brevet european pentru care s-a solicitat validarea în Republica Moldova publicate
Published European patent applications for which validation in the Republic of Moldova has been requested
Опубликованные заявки на европейский патент, для которых была испрошена валидация в Республике
Молдова
FF4A

Brevete de invenţie acordate
Granted patents for invention
Предоставленные патенты на изобретения
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FF9Y

INVENTIONS

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

FG9A Publicarea traducerii fascicolului de brevet european validat în Republica Moldova
Publication of the translation of the European patent speciﬁcation validated in the Republic of Moldova
Публикация перевода описания изобретения к европейскому патенту, валидированному в Республике
Молдова
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawn patent applications
Перечень отозванных заявок на патент
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of rejected patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of issued patents for invention
Перечень выданных патентов на изобретения
FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
List of issued short-term patents for invention
Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение
FA9Y

Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată retrase
List of withdrawn short-term patent applications
Перечень отозванных заявок на краткосрочный патент

FC9Y

Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată respinse
List of rejected short-term patent applications
Перечень отклоненных заявок на краткосрочный патент

MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention
Утеря прав, вытекающих из краткосрочного патента на изобретение
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a fost prelungit
List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых был продлен
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек

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

NECESITĂŢI CURENTE ALE VIEŢII
HUMAN NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТ РЕБ НО СТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

B

TEHNICI INDUSTRIALE DIVERSE.
TRANSPORT PERFORMING
OPERATIONS. TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ
ПРО ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C

D
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E

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

MECANICĂ. ILUMINAT. ÎNCĂLZIRE. ARMA MENT.
EX PLOZIVE
MECHANICAL ENGINEERING. LIGHTING. HEATING.
WEAPONS. BLASTING
МЕХАНИКА. ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.
ВЗРЫ ВНЫЕ РАБОТЫ

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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.

P

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

П

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

(57)

a 2018 0061 (13) A2
Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
2017.02.25
102016000020430
2016.02.26
IT
2018.08.10
PCT/IB2017/051106, 2017.02.25
WO 2017/145123 A1, 2017.08.31
NOFORM SRL, IT
CROSATO Bruno, IT
GLAZUNOV Nicolae
Aparat şi procedeu de încărcare a unui
produs vegetal în interiorul unui rezervor
de fermentare
Invenţia se referă la un procedeu de încărcare
a unui produs vegetal, preferenţial must sau
struguri, în interiorul unui rezervor de fermentare (12) cu o gură de încărcare în partea de
sus, care include etapele: de transportare a
unei cantităţi de produs vegetal prin punerea
acesteia în interiorul unui container, cuplat cu
un ghidaj (22), amplasat astfel încât să-l ghideze de asupra gurii de încărcare, şi de transferare a cantităţii menţionate în interiorul
rezervorului (12). Procedeul asigură o manipulare uşoară cu produsul.
Revendicări: 24
Figuri: 9

(54)
(57)

*
* *
Apparatus and method for loading a plant
product inside a fermentation tank
A method is described for loading a plant
product, preferably must or grape, inside a
fermentation tank (12) comprising on its top a
loading mouth, comprising the steps of: moving a quantity of plant product by putting it inside a container, coupled to a guide (22), arranged to guide it up above the loading
mouth, and transferring said amount inside
the tank (12). The method ensures easy handling of the product.
Claims: 24
Fig.: 9
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(54)

(57)

Аппарат и способ загрузки растительного продукта во внутрь ферментационного резервуара
Изобретение относится к способу загрузки
растительного продукта, преимущественно
сусла или винограда, во внутрь ферментационного резервуара (12) с загрузочным
отверстием в его верхней части, который
включает этапы: перемещения определенного количества растительного продукта
путем помещения его во внутрь контейнера, соединенного с направляющей(22),
расположенной таким образом, чтобы направить его над загрузочным отверстием, и
переноса упомянутого количества во
внутрь резервуара (12). Способ обеспечивает легкое обращение с продуктом.
П. формулы: 24
Фиг.: 9

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

P

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

P

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

П

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

(72)
(54)

(57)

s 2017 0088 (13) U2
Int. Cl.: A01F 25/00 (2006.01)
2017.07.18
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI
PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
MARINESCU Marina, MD; BUJOREANU
Nicolae, MD
Metodă-expres de determinare a capacităţii potenţiale de păstrare a fructelor de
măr
Invenţia se referă la agricultură, în special la
pomicultură, şi poate fi utilizată pentru determinarea capacităţii potenţiale de păstrare a
fructelor de măr depozitate la păstrare de
lungă durată.
Metoda, conform invenţiei, include selectarea
probei medii de fructe în timpul recoltării,
pregătirea preparatelor microscopice temporare, analiza anatomică a preparatelor, în
baza cărora sunt apreciaţi indicii structurali,
care determină capacitatea potenţială de
păstrare a fructelor, totodată cei mai reuşiţi
indici ai potenţialului de păstrare sunt: existenţa numărului redus de ostiole la o unitate
de suprafaţă, cuticula groasă, cu o răspândire
până la epidermă, forma celulelor epidermale,
numărul sporit de straturi ale celulelor
hipodermei şi lipsa spaţiilor intercelulare la
momentul depozitării la păstrare.

INVENTIONS
to the epidermis, shape of epidermal cells, increased number of layers of hypodermal cells
and absence of intercellular spaces during
deposition of fruits for storage.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)

(57)

Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)
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*
* *
Express-method for determining the potential keeping capacity of apple fruits
The invention relates to agriculture, in particular to horticulture, and can be used for determining the potential keeping capacity of apple
fruits deposited for long-term storage.
The method, according to the invention, comprises the selection of an average fruitsample
during harvest, preparation of temporary microscopic slides, anatomical analysis of the
slides, on the basis of which are determined
the structural parameters that provide the potential keeping capacity of the fruits; at the
same time, the indicators of better keeping
capacity are: presence of a smaller number of
lentils per unit area, thick cuticle penetrating

*
* *
Экспресс-метод определения потенциальной
лежкоспособности
плодов
яблони
Изобретение относится к сельскому
хозяйству, в частности к отрасли садоводства, и может быть использовано для
определения потенциальной лежкоспособности плодов яблони, закладываемых на
длительное хранение.
Метод, согласно изобретению, включает
отбор средней пробы плодов во время
уборки урожая, изготовление временных
микроскопических препаратов, анатомический анализ препаратов, на основании
которого определяют структурные параметры, обеспечивающие потенциальную
лежкоспособность плодов; при этом показателями лучшей лежкоспособности являются: наличие меньшего числа чечевичек
на единицу площади, толстая, проникающая к эпидермису кутикула, форма клеток эпидермиса, большее число слоев
клеток гиподермы и отсутствие межклетников при закладке плодов на хранение.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

(21)
(51)

s 2017 0087 (13) U2
Int. Cl.: A47J 37/06 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)
(22) 2017.07.11
(71)(72) CUPEŢCHII Grigorii, MD
(74) MARGINE Ion
(54) Dispozitiv pentru pregătirea bucatelor în
teren la para focului sau cărbuni
(57) Invenţia se referă la dispozitivele pentru
prepararea bucatelor în teren.
Dispozitivul pentru prepararea bucatelor în
teren la para focului sau cu cărbuni include o
tijă verticală montată pe un suport cruciform,

INVENŢII
o vatră şi o grilă montate separat prin intermediul unor console pe tijă cu posibilitatea rotirii în jurul tijei şi deplasării de-a lungul axei
ei, totodată grila este montată deasupra
vetrei.
Revendicări: 2
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Device for cooking food over the fire or
coals in the field
The invention relates to devices for cooking in
the field.
The device for cooking food over the fire or
coals in the field includes a vertical rod
mounted on a cross-shaped support, a hearth
and a grid separately mounted by means of
consoles on the rod with the possibility of rotating around the rod and moving along its axis,
while the grid is installed above the hearth.

MD - BOPI 1/2019
(54)

(57)

Устройство для приготовления пищи
над костром или углями в полевых
условиях
Изобретение относится к устройствам для
приготовления пищи в полевых условиях.
Устройство для приготовления пищи над
костром или углями в полевых условиях
включает вертикальный стержень, установленный на крестообразной опоре, очаг и
решетку отдельно установленные посредствам консолей на стержне с возможностью вращения вокруг стержня и перемещения вдоль его оси, при этом решетка
установлена над очагом.
П. формулы: 2
Фиг.: 4

Claims: 2
Fig.: 4
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BB2A Cereri de brevet european
pentru care s-a solicitat validarea
în Republica Moldova publicate /
Published European patent
applications for which validation in the
Republic of Moldova has been requested /
Опубликованные заявки на европейский
патент, для которых была испрошена
валидация в Республике Молдова
GEPI publică fiecare solicitare de validare după informarea de către OEB privind achitarea taxei
stabilite pentru validare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data depunerii
sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorităţi. O cerere de brevet
european, pentru care s-a plătit taxa de validare, şi un brevet european validat vor avea aceleaşi
efecte ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu Legea Nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecția invențiilor.

A

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

A

аждое ходатайство о валидации публикуется Агентством после получения от ЕПВ
подтверждения оплаты установленной таксы за валидацию, но не ранее истечения 18месячного срока с даты подачи или, если испрошен приоритет, с даты наиболее раннего
приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за валидацию, и
валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к патенту то же
действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50-XVI от 07.03.2008 об
охране изобретений.

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

e 2018 1119 (13) A1
Int.Cl.: A47C 7/38 (2006.01.01)
B60N 2/838 (2018.01.01)
17196108.9, 2017.10.12
3308675, 2018.11.21
201621115827U
2016.10.12
CN
NISI, CRISTIAN, IT
JIANG Tian Liang, CN; WANG Yong, CN
Regulator de unghi pentru tetieră
Angle-adjuster for a headrest
Регулятор угла для подголовника

(21) e 2018 1120 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07K 16/24 (2006.01.01)
A61K 38/20 (2006.01.01)
(96) 17701362.0, 2017.01.11
(87) WO 2017/122130, 2017.07.20
(31) 201662277113P
(32) 2016.01.11
(33) US
(71) NOVARTIS AG, CH; UNIVERSITÄT ZÜRICH,
CH
(72) ARENAS-RAMIREZ Natalia, CH; BEUVINK
Iwan, CH; BOYMAN Onur, CH; BRANNETTI
Barbara, CH; KATOPODIS Andreas, CH;
POPP Simone, CH; REGNIER Catherine, CH;
ZOU Chao, CH
(54) Anticorpi monoclonali umanizați imunostimulatori împotriva interleukinei-2 umane și
proteine de fuziune ale acestora
Immune-stimulating humanized monoclonal
antibodies against human interleukin-2, and
fusion proteins thereof
Иммуностимулирующие гуманизированные моноклональные антитела против
человеческого интерлейкина-2 и их
слитые белки

(21) e 2018 1121 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 38/00 (2006.01.01)
A61K 39/00 (2006.01.01)
A61K 45/06 (2006.01.01)
A61K 31/454 (2006.01.01)
A61K 31/4985 (2006.01.01)
A61K 31/517 (2006.01.01)
A61K 31/519 (2006.01.01)
A61K 31/52 (2006.01.01)
A61K 31/522 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61P 35/02 (2006.01.01)
(96) 17701596.3, 2017.01.13
(87) WO 2017/122175, 2017.07.20
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(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

201662278374P; 201662371626P
2016.01.13; 2016.08.05
US; US
ACERTA PHARMA B.V., NL
KAPTEIN Allard, NL; ROTHBAUM Wayne,
US; LANNUTTI Brian, US
(54) Combinații terapeutice de un antifolat și un
inhibitor al TKB
Therapeutic combinations of an antifolate
and a BTK inhibitor
Терапевтические комбинации
антифолита и ингибитора БТК

(21) e 2018 1122 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 31/165 (2006.01.01)
A61K 31/19 (2006.01.01)
A61P 25/02 (2006.01.01)
(96) 17701646.6, 2017.01.13
(87) WO 2017/121838, 2017.07.20
(31) 16151618; 16190871
(32) 2016.01.15; 2016.09.27
(33) EP; EP
(71) DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A., IT
(72) BRANDOLINI Laura, IT; RUFFINI Pier Adelchi,
IT; ALLEGRETTI Marcello, IT
(54) Inhibitori ai IL-8 pentru utilizare în tratamentul neuropatiei periferice induse de
chimioterapie
IL-8 inhibitors for use in the treatment of
chemotherapy-induced peripheral neuropathy
Ингибиторы IL-8 для применения при
лечении периферической нейропатии,
индуцированной химиотерапией

(21) e 2018 1123 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 401/14 (2006.01.01)
A61K 31/437 (2006.01.01)
A61K 31/4427 (2006.01.01)
C07D 231/12 (2006.01.01)
C07D 231/18 (2006.01.01)
C07D 231/54 (2006.01.01)
C07D 401/12 (2006.01.01)
C07D 413/12 (2006.01.01)
C07D 471/04 (2006.01.01)
C07D 471/12 (2006.01.01)
C07D 513/04 (2006.01.01)
C07D 213/64 (2006.01.01)
(96) 17701785.2, 2017.01.13
(87) WO 2017/123860, 2017.07.20
(31) 201662278122P
(32) 2016.01.13
(33) US
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, US
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(72) SMITH II Leon M., US; LADZIATA Vladimir,
US; DELUCCA Indawati, US; PINTO Donald J.
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(96) 17705269.3, 2017.02.03
(87) WO 2017/139186, 2017.08.17
(31) 201662294329P
(32) 2016.02.12
(33) US
(71) ELI LILLY AND COMPANY, US
(72) JESUDASON Cynthia Darshini, US;
REKHTER Mark David, US
(54) Inhibitor al PDE1
PDE1 inhibitor
Ингибитор PDE1
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US; US; US; US; US
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US; FOX Brian, US; LESLIE Colin Philip, US;
LYSSIKATOS Joseph P., US; POZZAN
Alfonso, US; SWEENEY Zachary K., US; DE
VICENTE FIDALGO Javier, US
Inhibitori ai protein-kinazei 1 care interacționează cu receptorul
Inhibitors of receptor-interacting protein
kinase 1
Ингибиторы взаимодействующей с
рецептором протеинкиназы 1
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STENNE Brice, US; WALL Jessica L., US;
ZHANG Wei, US

INVENȚII
(54) 1,2,3-Triazoli substituiți în calitate de modulatori ai NMDA NR2B-selectivi
Substituted 1,2,3-triazoles as NR2Bselective NMDA modulators
Замещенные 1,2,3-триазолы в качестве
NR2B-селективных модуляторов NMDA
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A61K 31/225 (2006.01.01)
A61P 25/00 (2006.01.01)
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(32) 2016.02.11
(33) US
(71) BIOGEN MA INC., US
(72) KARKI Shyam B., US; ZAWANEH Peter, US;
LEUNG Cheuk-Yui, US; VASUDEVAN Kalyan,
US; LIN Yiqing, US; XU Jin, US; TREMENTOZZI Andrea, US; NESTOROV Ivan, US
(54) Formulări de granule farmaceutice care
conţin dimetilfumarat
Pharmaceutical bead formulations comprising dimethyl fumarate
Фармацевтические составы в виде
гранул, содержащие диметилфумарат

(21) e 2018 1208 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 31/7076 (2006.01.01)
A61P 31/18 (2006.01.01)
(96) 17706102.5, 2017.02.10
(87) WO 2017/139519, 2017.08.17
(31) 201662294576P; 201662297657P
(32) 2016.02.12; 2016.02.19
(33) US; US
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP., US
(72) HAZUDA Daria, US; MILLER Michael D., US;
GROBLER Jay A., US; NICOLL-GRIFFITH
Deborah Anne, CA
(54) Metode de tratament și profilaxie a HIV și
SIDA
Methods for treatment and prophylaxis of
HIV and AIDS
Методы лечения и профилактики ВИЧ и
СПИДа
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WO 2017/137048, 2017.08.17
201670066
2016.02.08
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H. LUNDBECK A/S, DK
DINESS Frederik, DK; MELDAL Morten, DK;
JACOBSEN Christian Borch, DK
(54) Sinteza 1-[2-(2,4-dimetil-fenilsulfanil)fenil]piperazinei
Synthesis of 1-[2-(2,4-dimethylphenylsulfanyl)-phenyl]piperazine
Синтез 1-[2-(2,4-диметилфенилсульфанил)-фенил]пиперазина

(21)
(51)

(96)
(87)
(31)
(32)
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(71)
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17707634.6, 2017.02.06
WO 2017/137686, 2017.08.17
1651026
2016.02.09
FR
CARRIVAL, FR
CARRIER Fabrice, FR; VALETTE Christian,
FR
Mașină alimentară pentru prepararea aligotului
Food machine for preparing aligot
Пищевая машина для приготовления
алигота

(21) e 2018 1211 (13) A1
(51) Int.Cl.: C12N 5/0775 (2010.01.01)
C12N 5/00 (2006.01.01)
A61K 35/28 (2015.01.01)
A61K 9/00 (2006.01.01)
(96) 17709507.2, 2017.02.13
(87) WO 2017/139795, 2017.08.17
(31) 201662294489P; 201662414285P
(32) 2016.02.12; 2016.10.28
(33) US; US
(71) CELL CARE THERAPEUTICS, US
(72) GANGARAJU Raja Shekhar, US; SOHL
Nicolas Miroslav Jotterand, US; JOTTERAND
Veronique Hedwige, US; PENTECOST
Mickey, US
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(54) Medii condiționate de celule stromale mezenchimale derivate din țesut adipos și
procedee de obţinere și utilizare a acestora
Adipose tissue derived mesenchymal stromal cell conditioned media and methods of
making and using the same
Кондиционированные среды мезенхимальных стромальных клеток, полученных
из жировой ткани и способы их
получения и использования

(21)
(51)
(96)
(87)
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2016.02.08
AU
MOLONEY Lindsay, AU; SCOTT Guy, AU
MOLONEY Lindsay, AU; SCOTT Guy, AU
Sistem și procedeu de verificare a autenticității informațiilor despre documente
A system and method for document information authenticity verification
Система и способ проверки
подлинности информации о документах
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G01N 33/68 (2006.01.01)
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(32) 2016.02.09
(33) US
(71) ECOLAB USA, INC., US
(72) FINISON Jeremy Brent, US; BABEKIR Amani,
US; STAROBIN Anna, US
(54) Procedeu și compoziție pentru detectarea
rapidă a impurificărilor proteice
Method and composition for rapid detection of protein soils
Способ и композиция для быстрого
обнаружения белковых загрязнений
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US; MALIK Fady, US; COLLIBEE Scott Emile,
US; ASHCRAFT Luke, US; LU Pu-Ping, US;
WARRINGTON Jeffrey Michael, US; GARARD
Marc, US
(54) Derivați de tetrahidroizochinolină
Tetrahydroisoquinoline derivatives
Производные тетрагидроизохинолина

(21) e 2018 1215 (13) A1
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(72) SILVERMAN I. Robert, US
(54) Modulatori ai CFTR modificați cu deuteriu
Deuterium-modified CFTR modulators
Модуляторы CFTR, модифицированные
дейтерием
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(54) Compuși antitumorali
Antitumoral compounds
Противоопухолевые соединения
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(54) Compuși antitumorali
Antitumoral compounds
Противоопухолевые соединения
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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)

4612 (13) B1
Int. Cl.: A61K 38/00 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
C12N 15/09 (2006.01)
C12P 21/08 (2006.01)
(21) a 2017 0082
(22) 2012.09.13
(31) 1116092.6
(32) 2011.09.16
(33) GB
(62) a 2014 0039, 2014.04.11
(85) 2014.04.11
(86) PCT/GB2012/052268, 2012.09.13
(87) WO 2013/038191 A3, 2013.03.21
(71)(73) BIOCEROX PRODUCTS B.V., NL
(72) SIMONS Petrus Johannes, NL; BOON Louis,
NL
(74) ANDRIEŞ Ludmila
(54) Anticorpi anti-CD134 (OX40) şi aplicarea
acestora
(57) Invenţia se referă la anticorpi care se leagă
specific la CD134 uman.
Anticorpii anti-CD134 umani, conform invenţiei, se leagă specific la domeniul extracelular
al CD134 uman, inclusiv la alte domenii de
legare decât cel de legare a ligandului OX40
(OX40L) la CD134 uman, care este exprimat,
de exemplu, pe limfocitele T efectoare (Teff)
CD4 şi/sau CD8 umane activate convenţional
şi pe limfocitele T CD4 reglatoare (Treg)
supresoare umane activate. Anticorpii antiCD134 umani din invenţie pot fi utilizaţi (de
exemplu, pentru stimularea activităţii anticanceroase a Teff şi/sau inhibarea funcţiei de
supresie a Treg) pentru tratamentul cancerului.
Secvenţe: 61
Revendicări: 29
Figuri: 23
*
*

*

(54)
(57)

Anti-CD134 (OX40) antibodies and uses
thereof
The invention provides antibodies that specifically bind to human CD134.
Invention anti-human CD134 antibodies specifically bind to the extracellular domain of
human CD134, including non-OX40 ligand
(OX40L) binding domains on human CD134,
which is expressed on e.g. activated human
conventional effector CD4 and/or CD8 T
lymphocytes (Teffs) and on activated human
suppressive regulatory CD4 T lymphocytes
(Tregs). Invention anti-human CD134 antibodies are useful (e.g. to empower Teffs anti-cancer effector function and/or to inhibit
Tregs suppressive function) for cancer
treatment.
Claims: 29
Fig.: 23
Sequences: 61

(54)
(57)

*
* *
Анти-CD134 антитела (ОХ 40) и их
применение
Изобретение относится к антителам,
которые специфически связываются с
человеческими CD134.
Человеческие
антитела
анти-CD134,
согласно изобретению, специфически связываются с внеклеточным доменом человеческого CD134, в том числе c другими
связывающими доменами, отличающимися от связывающего домена лиганда
OX40 (OX40L) к человеческому CD134,
выраженного, например, на эффекторных
CD4 и/или CD8 T-лимфоцитах (Teff),
условно активированных и на CD4 регуляторных (Treg) супрессивных активированных Т-лимфоцитах. Человеческие
антитела анти-CD134, согласно изобретению, могут быть использованы (например,
для стимулирования противоопухолевой
активности Teff и/или ингибирования
супрессивной функции Treg) для лечения
рака.
Последовательности: 61
П. формулы: 29
Фиг.: 23
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(11)
(51)

4613 (13) B1
Int. Cl.: C07C 337/08 (2006.01)
C07C 69/78 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) a 2017 0078
(22) 2017.09.11
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) GULEA Aurelian, MD; RUSNAC Roman, MD;
RUSNAC Anna, MD; ŢAPCOV Victor, MD
(54) Etil-4-{2-[(piridin-2-ilmetiliden)hidrazinocarbotioil]amino}ben-zoat monohidrat care
manifestă proprietăţi de inhibitor al proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei
mieloide umane
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi
anume la un compus organic biologic activ
din clasa tiosemicarbazidelor, şi poate găsi
aplicare în medicină în profilaxia şi tratarea
leucemiei mieloide umane.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se
revendică un compus nou, etil-4-{2-[(piridin2-ilmetiliden)hidrazinocarbotioil]amino}benzoatul monohidrat, cu formula:
O
N

S

O

. H2O

N
NH

NH

Compusul manifestă proprietăţi de inhibitor al
proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei
mieloide umane.

46

S

O

. H2O

N
NH

NH

The compound exhibits properties of human
myeloid leukemia HL-60 cell proliferation inhibitor.
Claims: 2
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Этил-4-{2-[(пиридин-2-илметилиден)гидразинокарботиоил]амино}бензоат
моногидрат проявляющий свойства
ингибитора пролиферации клеток HL60 миелоидной лейкемии человека
Изобретение относится к химии и медицине, а именно к биологически активному
органическому соединению класса тиосемикарбазидов, и может найти применение
в медицине для профилак-тики и лечения
миелоидной лейкемии человека.
Сущность изобретения заключается в том
что заявляется новое соединение моногидрат
этил-4-{2-[(пиридин-2-илметилиден)ги-дразинокарботиоил]амино}бензоат
формулы:
N

*

(57)

N

O

Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)

Summary of the invention consists in that a
new compound is claimed ethyl-4-{2[(pyridin-2-ylmethylidene)hydrazinocarbothioyl]amino benzoate monohydrate of the
Formula:
O

* *
Ethyl-4-{2-[(pyridin-2-ylmethylidene)hydrazinocarbothioyl]amino benzoate monohydrate exhibiting properties of human myeloid leukemia HL-60 cell proliferation inhibitor
The invention relates to chemistry and medicine, namely to a biologically active organic
compound from the class of thiosemicarbazides, and may find application in medicine
for the prevention and treatment of human
myeloid leukemia.

S

O

. H2O

N
NH

NH

Соединение обладает свойствами ингибитора пролиферации клеток HL-60 миелоидной лейкемии человека.
П. формулы: 2
Фиг.: 1
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(11)
(51)

4614 (13) B1
Int. Cl.: C07C 337/08 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
C07D 213/48 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) a 2017 0083
(22) 2017.09.28
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) GULEA Aurelian, MD; MITKEVICH Natalia,
RU; ŢAPCOV Victor, MD; GUDUMAC Valentin,
MD
(54) Dicloro-[N-(3-metoxifenil)-2-(piridin-2ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc şi dicloro-[N-(4-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc în calitate
de inhibitori ai proliferării celulelor HL-60
ale leucemiei mieloide umane
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi
anume la compuşii coordinativi biologic activi
din clasa tiosemicarbazidaţilor metalelor de
tranziţie şi poate găsi aplicare în medicină la
profilaxia şi tratarea leucemiei mieloide
umane.
Esenţa invenţiei constă în utilizarea în calitate de inhibitori ai proliferării celulelor HL-60
ale leucemiei mieloide umane a doi compuşi
coordinativi noi: dicloro-[N-(3-metoxifenil)-2(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc
(I) şi dicloro-[N-(4-metoxifenil)-2-(piridin-2ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc (II) cu
formula generală:

(54)

(57)

Cl
N
Zn S
N
NH

Cl

N

R2

1
2
1
(I, II), unde I: R = H, R = OCH3; II: R =
2
OCH3, R = H.
Compuşii revendicaţi extind arsenalul de
inhibitori ai celulelor HL-60 ale leucemiei
mieloide umane cu activitate biologică înaltă.

Revendicări: 2
Figuri: 1
*

(54)

(57)

*
*

NH

Claims: 2
Fig.: 1

NH

NH

R2

(I, II), wherein I: R1 = H, R2 = OCH3; II: R1 =
OCH3, R2 = H.
The proposed compounds expand the range
of highly active inhibitors of human myeloid
leukemia.

N
Zn S

R1

Cl

R1

Cl

Dichloro-[N-(3-methoxyphenyl)-2-(pyridine-2-ylmethylene)-hydrazinecarbothioamide]zinc and dichloro-[N-(4-methoxyphenyl)-2-(pyridine-2-ylmethylene)-hydrazinecarbothioamide]zinc as human myeloid
leukemia HL-60 cell proliferation inhibitors
The invention relates to chemistry and medicine, namely to biologically active coordinative compounds from the class of thiosemicarbazidates of transition metals and can find
application in medicine for the prevention
and treatment of human myeloid leukemia.
Summary of the invention consists in that two
new coordinative compounds are proposed
as human myeloid leukemia HL-60 cell proliferation inhibitors: dichloro-[N-(3-methoxyphenyl)-2-(pyridine-2-ylmethylene)hydrazinecarbothioamide]zinc (I) and dichloro-[N-(4-methoxyphenyl)-2-(pyridine-2ylmethylene)-hydrazinecarbothioamide]zinc
(II) of the general Formula:

*
* *
Дихлоро-[N-(3-метоксифенил)-2-(пиридин-2-илметилен)-гидразинкарботиоамид]цинк и дихлоро-[N-(4-метоксифенил)-2-(пиридин-2-илметилен)гидразинкарботиоамид]цинк в качестве
ингибиторов роста и пролиферации
клеток HL-60 миелоидной лейкемии
человека
Изобретение относится к химии и медицине, а именно к биологически активным
координационным соединениям класса
тиосемикарбазидатов переходных металлов и может найти применение в медицине для профилактики и лечения
миелоидной лейкемии человека.

47

MD - BOPI 1/2019

INVENTIONS

Сущность изобретения заключается в
том, что в качестве ингибиторов роста и
размножения клеток HL-60 миелоидной
лейкемии человека предлагаются два
новых координационных соединения:
дихлоро-[N-(3-метоксифенил)-2-(пиридин2-илметилен)-гидразинкарботиоамид]цинк
(I)
и
дихлоро-[N-(4-метоксифенил)-2(пиридин-2-илметилен)-гидразинкарботиоамид]цинк (II) общей формулы:

(54)

(57)

R1

Cl

Formă solidă izolată de monoclorhidrat
de anamorelin, compoziţie farmaceutică
şi procedeu de fabricare a formei de
dozare farmaceutice care o conţine
Invenţia se referă la chimie și medicină, și
anume la o formă solidă izolată de monoclorhidrat de anamorelin cu un raport molar
clorură:anamorelin cuprins între 0,9…0,99, la
o compoziţie farmaceutică care conţine
monoclorhidratul de anamorelin şi la un procedeu de fabricare a unei forme de dozare
farmaceutice.

Cl
N
Zn S
N
NH

Revendicări: 5
Figuri: 2

R2
NH

(I, II), где I: R1 = H, R2 = OCH3; II: R1 =
OCH3, R2 = H.
Предлагаемые соединения расширяют
спектр высокоактивных ингибиторов миелоидной лейкемии человека.

(54)

(57)

П. формулы: 2
Фиг.: 1

(11)
(51)

4615 (13) B1
Int. Cl.: C07D 401/06 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
(21) a 2014 0122
(22) 2013.04.18
(31) 61/636108
(32) 2012.04.20
(33) US
(85) 2014.11.13
(86) PCT/US2013/037159, 2013.04.18
(87) WO 2013/158874 A1, 2013.10.24
(71)(73) HELSINN HEALTHCARE SA, CH
(72) KUWABE Shin-itsu, JP; YANAGIMA-CHI
Takehiko, JP; YOSHIYAMA Hideyuki, JP;
PINES Seemon (decedat), US; DE GROOT
Eleanor, US; GARCIA RUBIO Silvina, US;
MANINI Peter, CH
(74) SIMANENKOVA Tatiana

*
* *
Isolated solid form of anamorelin monohydrochloride, pharmaceutical composition and method of making a pharmaceutical dosage form comprising it
The invention relates to chemistry and medicine, in particular to an isolated solid form of
anamorelin monohydrochloride having a
chloride:anamorelin molar ratio of from 0.9 to
0.99, to a pharmaceutical composition comprising anamorelin monohydrochloride and to
a method of making a pharmaceutical dosage form.
Claims: 5
Fig.: 2

(54)

(57)

*
* *
Изолированная твердая форма моногидрохлорида анаморелина, фармацевтическая
композиция
и
способ
изготовления фармацевтической дозированной формы которая ее содержит
Изобретение относится к химии и
медицине, а именно к изолированной
твердой форме моногидрохлорида анаморелина с молярным соотношением хлорида:анаморелина между 0,9...0,99, к фармацевтической композиции содержащей
моногидрохлорид анаморелина и к
способу изготовления фармацевтической
дозированной формы.
П. формулы: 5
Фиг.: 2
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(11)
(51)

4616 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/20 (2006.01)
C12P 19/00 (2006.01)
(21) a 2018 0013
(22) 2018.03.02
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) DOBROJAN Sergiu, MD; ŞALARU Victor,
MD; STRATULAT Irina, MD; DOBROJAN
Galina, MD
(54) Tulpina microalgei cianofite Calothrix
gracilis F.E.Fritsch - sursă de glucide
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume
la o tulpină de microalgă cianofită, care
poate fi utilizată în industria microbiologică
pentru obţinerea glucidelor, utilizate în industria farmaceutică şi alimentară, zootehnie,
fitotehnie.
Tulpina de microalgă cianofită Calothrix gracilis F. E. Fritsch este depozitată în Colecţia
Naţională de Microorganisme Nepatogene cu
numărul CNMN-CB-19 şi poate fi utilizată în
calitate de sursă de glucide.
Revendicări: 1
*
(54)

(57)

* *
Strain of blue-green microalga Calothrix
gracilis F. E. Fritsch - source of carbohydrates
The invention relates to biotechnology, in
particular to a new strain of blue-green microalga, which can be used in the microbiological industry for the production of carbohydrates used in the pharmaceutical and
food industry, zootechny, phytotechny.
The strain of blue-green microalga Calothrix
gracilis F. E. Fritsch is deposited in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms under the number CNMN-CB-19
and can be used as a source of carbohydrates.
Claims: 1

(54)

(57)

Штамм сине-зелёной микроводоросли
Calothrix gracilis F. E. Fritsch - источник
углеводов
Изобретение относится к биотехнологии,
а именно к новому штамму сине-зелёной
микроводоросли, которая может быть
использована в микробиологической промышленности для получения углеводов,
используемых в фармацевтической и
пищевой промышленности, зоотехнии,
фитотехнии.
Штамм сине-зелёной микроводоросли
Calothrix gracilis F. E. Fritsch депонирован
в Национальной Коллекции Непатогенных
Микроорганизмов под номером CNMN-CB19 и может быть использован в качестве
источника углеводов.
П. формулы: 1

(11)
(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(73)
(54)
(57)

4617 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/20 (2006.01)
C12P 21/00 (2006.01)
a 2018 0022
2018.03.22
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
TROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina,
MD; ZOSIM Liliana, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
Tulpina de cianobacterie Nostoc halophilum Hansg. - sursă de proteine
Invenţia se referă la microbiologie şi biotehnologie, şi anume la o tulpină de cianobacterie, care poate fi utilizată în industria
farmaceutică, cosmetologie, de asemenea în
zootehnie şi fitotehnie.
Tulpina de cianobacterie Nostoc halophilum
Hansg. este depozitată în Colecţia Naţională
de Microorganisme Nepatogene a Republicii
Moldova sub numărul CNMN-CB-17 şi poate
fi utilizată în calitate de sursă de proteine.

*
*

*

Revendicări: 1
*
*

*
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(54)
(57)

Strain of cyanobacterium Nostoc halophilum Hansg. - source of proteins
The invention relates to microbiology and
biotechnology, in particular to a cyanobacterium strain, which can be used in the pharmaceutical industry, cosmetology, as well as
in zootechny and phytotechny.
The strain of cyanobacterium Nostoc halophilum Hansg. is deposited in the National
Collection of Nonpathogenic Microorganisms
of the Republic of Moldova under the number
CNMN-CB-17 and can be used as a source
of proteins.

INVENTIONS
(54)
(57)

Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Штамм цианобактерии Nostoc halophilum Hansg. - источник белков
Изобретение относится к микробиологии и
биотехнологии, а именно к штамму цианобактерии, который может быть использован в фармацевтической промышленности, косметологии, а также в зоотехнии
и фитотехнии.
Штамм цианобактерии Nostoc halophilum
Hansg. депонирован в Национальной
Коллекции Непатогенных Микроорганизмов Республики Молдова под номером
CNMN-CB-17 и может быть использован в
качестве источника белков.
П. формулы: 1

Revendicări: 2
Figuri: 4

(54)
(57)

(11)
(51)

4618 (13) B1
Int. Cl.: C30B 7/10 (2006.01)
C30B 25/02 (2006.01)
C30B 29/38 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) a 2018 0044
(22) 2017.11.16
(67) s 2017 0118, 2018.06.13
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD
(72) RUSU Emil, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
RAEVSCHI Semion, MD; MORARI Vadim,
MD
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Procedee de obţinere a semiconductorilor
pe bază de GaN:Mg
Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a
materialelor nanostructurate cu proprietăţi
semiconductoare, ce pot fi utilizate în optoelectronică, în special în diode elecroluminescente, fotoreceptoare pentru domeniul spectral UV.
Procedeele de obţinere a semiconductorilor
pe bază de GaN:Mg constau în aceea că se
dizolvă azotat de galiu Ga(NO3)39H2O în
apă distilată, soluţia obţinută se ajustează
până la pH9, se efectuează doparea cu
magneziu prin introducerea în soluţie a acetatului de magneziu Mg(CH3COO)2 sau a
acetatului
de
magneziu
tetrahidrat
Mg(CH3COO)24H2O cu concentraţia de
0,412,00% mas., suspensia obţinută se introduce într-o autoclavă, iar procesul de autoclavare se realizează la temperatura de
220°C timp de 124 ore, particulele obţinute
de Ga2O3:Mg se separară prin decantare şi
filtrare, se usucă la 80°C timp de 2 ore, după
care se efectuează procesul de nitrurare în
flux de amoniac şi hidrogen, într-un reactor
de cuarţ, cu obţinerea nanoparticulelor sau
nano- microfirelor de GaN:Mg.

*
* *
Methods for producing GaN:Mg-based
semiconductors
The invention relates to the technology for
producing nanostructured materials with
semiconductor properties, which can be used
in optoelectronics, in particular in electroluminescent diodes, photodetectors for the UV
spectral range.
The methods for producing GaN:Mg-based
semiconductors consist in dissolving gallium
nitrate Ga(NO3)39H2O in distilled water, the
resulting solution is brought to pH9, and doping with magnesium is carried out by adding
to the solution magnesium acetate
Mg(CH3COO)2 or magnesium acetate tetrahydrate Mg(CH3COO)24H2O with a concentration of 0.41…2.00 wt%, the resulting suspension is introduced into an autoclave, and

INVENŢII
the autoclaving process is carried out at
220C for 1…24 hours, the resulting
Ga2O3:Mg particles are separated by decantation and filtration, dried at 80C for 2
hours, then is carried out the nitriding process in ammonia and hydrogen flux, in a
quartz reactor, with the production of
GaN:Mg nanoparticles or nano- microwires.
Claims: 2
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Способы получения полупроводников
на основе GaN:Mg
Изобретение относится к технологии
получения наноструктурированных материалов с полупроводниковыми свойствами, которые могут иметь применение в
оптоэлектронике, в частности в электролюминесцентных диодах, фотодетекторах
для УФ спектрального диапазона.

MD - BOPI 1/2019
Способы получения полупроводников на
основе GaN:Mg состоят в том, что
растворяется
нитрат
галлия
Ga(NO3)39H2O в дистиллированной воде,
полученный раствор доводится до рН9,
выполняется легирование магнием путем
введения в раствор ацетата магния
Mg(CH3COO)2
или
ацетата
магния
тетрагидрат Mg(CH3COO)24H2O с концентрацией 0,412,00 масс%, полученная
суспензия вводится в автоклав, а процесс
автоклавирования проводится при 220°C
в течение 124 часов, полученные частицы Ga2O3:Mg разделяются деканта-цией и
фильтрованием, сушатся при 80°C в
течение 2 часов, после чего выполня-ется
процесс азотирования в потоке аммиака и
водорода в кварцевом реакторе, с получением наночастиц или нано- микронитей
GaN:Mg.
П. формулы: 2
Фиг.: 4
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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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(11)
(51)

1296 (13) Y
Int. Cl.: A01C 1/00 (2006.01)
A01N 65/03 (2009.01)
(21) s 2018 0068
(22) 2018.07.03
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD
(72) CAUŞ Maria, MD; CĂLUGĂRU-SPĂTARU
Tatiana, MD; DASCALIUC Alexandru, MD
(54) Procedeu de tratare a seminţelor de
castravete Cucumis sativus L.
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
legumicultură, şi poate fi utilizată la tratarea
seminţelor de castravete pentru sporirea
termotoleranţei sistemului radicular al plantulelor de castravete la temperaturi pozitive
înalte în stadiile incipiente ale ontogenezei.
Procedeul de tratare a seminţelor de castravete Cucumis sativus L. include imersarea
seminţelor de castravete, înainte de germina-5
re, în soluţie apoasă de 5x10 % de extract
obţinut din biomasa algei Spirogira sp. prin
extragerea cu alcool etilic, la temperatura de
5°C în decurs de 24 ore.
Revendicări: 1
Figuri: 8

(54)
(57)

*
* *
Method for treating seeds of cucumbers
Cucumis sativus L.
The invention relates to agriculture, in particular to vegetable growing, and can be used
for treating cucumber seeds to increase the
thermotolerance of the root system of cucumber plants to high positive temperatures
in the incipient stages of ontogenesis.
The method for treating seeds of cucumbers
Cucumis sativus L. comprises immersing cucumber seeds, before germination, in an
aqueous solution of 5x10-5% of extract obtained from Spirogira sp. alga biomass by extraction with ethyl alcohol, at a temperature
of 5C for 24 hours.

температурах на начальных стадиях
онтогенеза.
Способ обработки семян огурца Cucumis
sativus L. включает погружение семян
огурца, перед проращиванием, в водный
-5
раствор 5x10 % экстракта, полученного
из биомассы водоросли Spirogira sp.
путем экстракции этиловым спиртом, при
температуре 5°C в течение 24 часов.
П. формулы: 1
Фиг.: 8

(11)
(51)

1297 (13) Y
Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/41 (2006.01)
A01P 5/00 (2006.01)
(21) s 2017 0141
(22) 2017.12.28
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) TODERAŞ Ion, MD; MELNIC Maria, MD;
RUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD;
LUNGU Angela, MD; ONOFRAŞ Leonid,
MD; TODIRAŞ Vasile, MD; SLANINA Valerina,
MD
(54) Procedeu de tratare biologică a cartofului
semincer contra nematodului Ditylenchus
destructor
(57) Invenţia se referă la parazitologie, în special
la un procedeu de combatere biologică a
nematodului Ditylenchus destructor la cartoful semincer şi poate fi utilizată în agricultură.
Procedeul de tratare biologică a cartofului
semincer contra nematodului Ditylenchus
destructor include înmuierea cartofului semincer înainte de sădire într-o soluţie ce
conţine lichid de cultură al tulpinii de bacterii
Rhizobium japonicum CNMN-RB-06 cu titrul
de 109 cel./ml şi apă, luate în raport de 1:200
respectiv, în decurs de 72 ore.
Revendicări: 1
Figuri: 4

Claims: 1
Fig.: 8
*
(54)
(57)

* *
Способ обработки семян огурцов Cucumis sativus L.
Изобретение относится к сельскому
хозяйству, в частности к овощеводству, и
может быть использовано для обработки
семян огурца для повышения термотолерантности корневой системы растений
огурца при высоких положительных

(54)

(57)

*
* *
Method for biological treatment of seed
potato against Ditylenchus destructor
nematode
The invention relates to parasitology, in particular to a method for biological control of
Ditylenchus destructor nematode in seed potato and can be used in agriculture.
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The method for biological treatment of seed
potato against Ditylenchus destructor nematode comprises soaking seed potato before
planting in a mixture of culture liquid containing Rhizobium japonicum CNMN-RB-06 bac9
teria strain with a titer of 10 cells/ml and water taken in a ratio of 1:200, respectively, for
72 hours.

INVENTIONS
(54)
(57)

Claims: 1
Fig.: 4

(54)

(57)

*
* *
Способ
биологической
обработки
семенного
картофеля
против
нематоды Ditylenchus destructor
Изобретение относится к паразитологии, в
частности к способу биологической борьбы с нематодой семенного картофеля
Ditylenchus destructor и может быть
использовано в сельском хозяйстве.
Способ биологической обработки семенного
картофеля
против
нематоды
Ditylenchus
destructor включает замачивание семян
картофеля перед посадкой в смеси культуральной жидкости, содержащей штамм
бактерий Rhizobium japonicum CNMN-RB06 с титром 109 клеток/мл и воды, взятых
в соотношении 1:200 соответственно, в
течение 72 часов.
П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11)
(51)

1298 (13) Y
Int. Cl.: A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
A21D 8/06 (2006.01)
A23L 27/40 (2016.01)
A23L 33/14 (2016.01)
A23L 33/22 (2016.01)
(21) s 2018 0049
(22) 2018.05.21
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) MIGALATIEV Olga, MD; CARELINA Marina,
MD; CARAGIA Vavil, MD; DRAGANOVA
Elena, MD; GORDEEVA Valentina, MD
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Procedeu de fabricare a pâinii cu adaos
de CO2-şrot din deşeuri de tomate
Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la un procedeu de fabricare a pâinii
cu adaos de CO2-şrot din deşeuri de tomate.
Procedeul,
conform invenţiei, include
amestecarea făinii de grâu de calitate superioară cu
CO2-şrot din deşeuri de tomate în cantitate
de 5,0% din masa totală a făinii, în stare uscată sau umidificată, adăugarea suspensiei
de drojdie, soluţiei apoase de sare de
bucătărie, apei, frământarea aluatului în
decurs de 1214 min, dospirea acestuia în
decurs de 20 min, divizarea aluatului în
bucăţi cu formarea semifabricatelor, dospirea
suplimentară în decurs de 20 min, predospirea şi crestarea semifabricatelor, dospirea finală în decurs de 20 min la temperatura de
3540°C şi coacerea acestora la temperatura de 240°C.
Revendicări: 3

(54)
(57)

*
* *
Process for producing bread with addition of CO2-tomato waste meal
The invention relates to the food industry,
namely to a process for producing bread with
addition of CO2-tomato waste meal.
The process, according to the invention, includes mixing high-quality wheat flour with
CO2-tomato waste meal in the amount of
0,5% of the total meal weight, dry or humidified, adding the yeast suspension, the aqueous salt solution, water, kneading the dough
for 12…14 min, leavening the dough for 20
min, dividing the dough into pieces with the
shaping of semi-finished products, additional
leavening for 20 min, pre-leavening and scoring the semi-finished products, final leavening at 35…40°C for 20 min and baking
thereof at 240°C.
Claims: 3
*
*

*
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(54)

(57)

Способ
производства
хлеба
с
добавлением СО2-шрота из отходов
томатов
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способу
производства хлеба с добавлением CO2шрота из отходов томатов.
Способ, согласно изобретению, включает
смешивание высококачественной
пшеничной муки с CO2-шротом из отходов
томатов в количестве 5,0% от общей
массы муки, в сухом или увлажненном
виде, добавление дрожжевой суспензии,
водного раствора поваренной соли, воды,
замешивание теста в течение 12...14 мин,
его расстойку в течение 20 мин, деление
теста на куски с формовкой полуфабрикатов, дополнительное созревание в
течение 20 мин, предварительную расстойку и надрез полуфабрикатов, окончательную расстойку в течение 20 мин
при температуре 3540°C и их выпечку
при температуре 240°C.
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clorurii de calciu şi a enzimelor coagulante,
separarea coagulului, tăierea acestuia,
sărarea şi maturarea brânzei.
Revendicări: 2

(54)
(57)

П. формулы: 3

(11)
(51)

1299 (13) Y
Int. Cl.: A23C 19/032 (2006.01)
A23C 19/05 (2006.01)
A23C 19/064 (2006.01)
A23C 19/068 (2006.01)
(21) s 2018 0017
(22) 2018.03.15
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) BOGDAN Nina, MD; NECRÎLOVA Liudmila,
MD; CARTAŞEV Anatoli, MD; COEV
Ghenadii, MD; RUDIC Valeriu, MD
(54) Procedeu de obţinere a brânzei din lapte
de capră
(57) Invenţia se referă la industria laptelui, şi
anume la un procedeu de obţinere a brânzei
de capră.
Procedeul, conform invenţiei, include pasteurizarea laptelui, adăugarea maielei ce
conţine tulpini de bacterii lactice Lactococcus
lactis ssp. lactis CNMN-LB-74, Lactococcus
lactis ssp. lactis CNMN-LB-75, Lactococcus
lactis ssp. cremoris CNMN-LB-78, Lactococcus diacetylactis CNMN-LB-73, Streptococcus thermophilus CNMN-LB-79, adăugarea

*
* *
Process for producing goat milk cheese
The invention relates to the dairy industry,
namely to a process for producing goat milk
cheese.
The process, according to the invention,
comprises the pasteurization of milk, addition
of a ferment comprising strains of lactic-acid
bacteria Lactococcus lactis ssp. lactis
CNMN-LB-74, Lactococcus lactis ssp. lactis
CNMN-LB-75, Lactococcus lactis ssp.
cremoris CNMN-LB-78, Lactococcus diacetylactis CNMN-LB-73, Streptococcus thermophilus CNMN-LB-79, addition of calcium
chloride and coagulating enzymes, separation of coagulum, cutting thereof, salting and
maturation of cheese.
Claims: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ получения сыра из козьего
молока
Изобретение относится к молочной
промышленности, а именно к способу
получения сыра из козьего молока.
Способ, согласно изобретению, включает
пастеризацию молока, добавление закваски содержащей штаммы молочнокислых
бактерий Lactococcus lactis ssp. lactis
CNMN-LB-74, Lactococcus lactis ssp. lactis
CNMN-LB-75, Lactococcus lactis ssp.
cremoris CNMN-LB-78, Lactococcus diacetylactis CNMN-LB-73, Streptococcus thermophilus CNMN-LB-79, добавление хлорида кальция и коагулирующих ферментов,
отделение сгустка, его резку, посол и
созревание сыра.
П. формулы: 2
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(11)
(51)

1300 (13) Y
Int. Cl.: A23C 19/032 (2006.01)
A23C 19/05 (2006.01)
A23C 19/068 (2006.01)
(21) s 2018 0025
(22) 2018.03.26
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) CARTAŞEV Anatoli, MD; NECRÎLOVA
Liudmila, MD; BOGDAN Nina, MD; COEV
Ghenadii, MD; GRUMEZA Irina, MD
(54) Procedeu de fabricare a brânzei în
saramură
(57) Invenţia se referă la industria laptelui, şi
anume la un procedeu de fabricare a brânzei
în saramură.
Procedeul, conform invenţiei, include amestecarea laptelui de capră şi de oaie, pasteurizarea amestecului, adăugarea maielei ce
conţine tulpini de bacterii lactice Lactococcus
lactis ssp. lactis CNMN-LB-75, Lactococcus
lactis ssp. cremoris CNMN-LB-78, Streptococcus thermophilus CNMN-LB-50, Streptococcus thermophilus CNMN-LB-51, Lactobacillus bulgaricus CNMN-LB-42, a soluţiei de
clorură de calciu şi a enzimelor coagulante,
separarea coagulului, tăierea acestuia,
sărarea şi maturarea brânzei.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for producing brined cheese
The invention relates to the dairy industry, in
particular to a process for producing brined
cheese.
The process, according to the invention,
comprises mixing of the goat and sheep milk,
pasteurization of the mixture, addition of a
ferment containing strains of lactic-acid bacteria Lactococcus lactis ssp. lactis CNMNLB-75, Lactococcus lactis ssp. cremoris
CNMN-LB-78, Streptococcus thermophilus
CNMN-LB-50, Streptococcus thermophilus
CNMN-LB-51,
Lactobacillus
bulgaricus
CNMN-LB-42, calcium chloride and coagulating enzymes, separation of coagulum, cutting
thereof, salting and maturation of cheese.
Claims: 1
*
*
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(54)
(57)

Способ производства рассольного
сыра
Изобретение относится к молочной
промышленности, а именно к способу
производства рассольного сыра.
Способ, согласно изобретению, включает
смешивание козьего и овечьего молока,
пастеризацию смеси, добавление закваски содержащей штаммы молочнокислых
бактерий Lactococcus lactis ssp. lactis
CNMN-LB-75, Lactococcus lactis ssp.
cremoris CNMN-LB-78, Streptococcus thermophilus CNMN-LB-50, Streptococcus thermophilus CNMN-LB-51, Lactobacillus bulgaricus CNMN-LB-42, хлорида кальция и
коагулирующих ферментов, отделение
сгустка, его резку, посол и созревание
сыра.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1301 (13) Y
Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)
G01N 21/33 (2006.01)
G01N 33/15 (2006.01)
C01B 21/24 (2006.01)
(21) s 2018 0036
(22) 2018.04.11
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IMSP INSTITUTUL
DE
FTIZIOPNEUMOLOGIE
"CHIRIL DRAGANIUC", MD
(72) PANTEA Valeriana, MD; COREŢCHI Ianoş,
MD; GHINDA Sergiu, MD; GUDUMAC
Valentin, MD; TAGADIUC Elena, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă de apreciere a activităţii antiinflamatoare a substanţelor biologic active
(57) Invenţia se referă la medicină, biochimie şi
farmacologie, în special la o metodă de
apreciere a activităţii antiinflamatoare a
substanţelor biologic active prin determinarea activităţii de inhibare a producerii de oxid
nitric de către celulele macrofage.

INVENŢII
Esenţa invenţiei constă în obţinerea exudatului peritoneal cu conţinut de macrofage
peritoneale prin injectarea intraperitoneală
unui animal de laborator a soluţiei de lectină
din Phytolacta americana, peste 72 ore se
obţin celulele, care se spală şi se suspendă
într-un mediu pentru culturi celulare ce
conţine suplimentar ser fetal bovin, gentamicină şi fluconazol, apoi suspensia se
transferă pe o placă cu godeuri şi se
incubează în incubatorul cu CO2 la 37°C,
timp de 2...4 ore, după care celulele nonaderente se înlatură, iar în fiecare godeu a
probelor de cercetat se adaugă un mediu
pentru culturi celulare ce conţine suplimentar
ser fetal bovin, gentamicină, fluconazol,
lipopolizaharidă, metavanadat de amoniu şi
diluţii diferite ale compuşilor cercetaţi, se
pregătesc probele de control şi de referinţă,
apoi probele se amestecă şi se incubează în
incubatorul cu CO2 la 37°C, timp de 24...48
ore, după care se transferă în godeurile plăcii
fotometrice supernatant, soluţie de HgCl2,
de clorură de vanadiu şi reactivul Griess, se
amestecă, se lasă la întuneric la 25°C, timp
de 30 min, dupa care se masoară
absorbanţa la lungimile de undă de 540 nm
şi 630 nm, apoi se determină activitatea de
inhibiţie a producerii de oxid nitric. Activitatea
antiinflamatoare a substanţelor biologic
active este apreciată în raport cu proba de
referinţă, cu cât este mai mare activitatea de
inhibiţie a producerii oxidului nitric, cu atât
activitatea antiinflamatoare a substanţelor
biologic active este mai mare.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Method for assessing the antiinflammatory activity of biologically active substances
The invention relates to medicine, biochemistry and pharmacology, in particular to a
method for assessing the anti-inflammatory
activity of biologically active substances by
determining the activity of inhibiting the production of nitric oxide by macrophage cells.
Summary of the invention consists in obtaining the peritoneal exudate comprising peritoneal macrophages by intraperitoneally administering to a laboratory animal a solution
of lectin from Phytolacta americana, after 72
hours cells are obtained, which are washed
and suspended in a cell culture medium, additionally comprising fetal bovine serum, gentamicin and fluconazole, then the suspension
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is transferred to a plate with wells and incubated in a CO2 incubator at 37C, for 2…4
hours, after which the non-adherent cells are
removed, and in each well in the test samples is added a cell culture medium, additionally comprising fetal bovine serum, gentamicin, fluconazole, lipopolysaccharide,
ammonium metavanadate and test compounds in various dilutions, are prepared the
control and comparative samples, then the
samples are mixed and incubated in the CO2
incubator at 37С, for 24…48 hours, after
which supernatant, HgCl2, vanadium chloride
solution and Griss reagent are transferred into the wells of the photometric plate, are
mixed, left in the dark at 25C, for 30 min, after which is measured the optical absorption
at a wavelength of 540 nm and 630 nm, then
is determined the nitric oxide production inhibiting activity. The anti-inflammatory activity
of biologically active substances is assessed
in relation to the comparative sample, the
greater the nitric oxide production inhibiting
activity, the greater the anti-inflammatory activity of biologically active substances.
Claims: 1
*
*
(54)

(57)

*

Метод оценки противовоспалительной
активности биологически активных
веществ
Изобретение относится к медицине,
биохимии и фармакологии, в частности к
методу оценки противовоспалительной
активности биологически активных веществ путем определения активности ингибирования продуцирования оксида азота
макрофагальными клетками.
Сущность изобретения состоит в получении перитонеального экссудата с содержанием
перитонеальных
макрофагов
путем внутриперитонеального введения
лабораторному животному раствора лектина из Phytolacta americana, через 72
часа получают клетки, которые промывают и суспензируют в среде для клеточных
культур,
содержащей
дополнительно
фетальную бычью сыворотку, гентамицин
и флуконазол, затем суспензию переносят
на планшет с лунками и инкубируют в
СО2-инкубаторе при 37°С, в течение 24
часов, после чего неадерентные клетки
удаляют, а в каждую лунку в исследуемых
образцах добавляют среду для клеточных
культур, содержащую
дополнительно
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фетальную бычью сыворотку, гентамицин,
флуконазол, липополисахарид, метаванадат аммония и исследуемые соединения в
различных разведениях, готовят контрольную и сравнительную пробы, затем
пробы смешивают и инкубируют в СО2инкубаторе при 37°С, в течение 24...48
часов, после чего переносят в лунки
фотометрического планшета супернатант,
раствор HgCl2, хлорид ванадия и реагент
Грисса, перемешивают, оставляют в темноте при 25°С, в течение 30 мин, после
чего измеряют оптическое поглощение
при длине волны 540 нм и 630 нм, затем
определяют ингибиторную активность
продуцирования оксида азота. Противовоспалительную активность биологически
активных веществ оценивают в соотношении со сравнительной пробой, чем больше активность ингибирования продуцирования оксида азота, тем больше противовоспалительная активность биологически
активных веществ.
П. формулы: 1

(11) 1302 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)
(21) s 2018 0077
(22) 2018.07.19
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) CIUTAC Ion, MD; UZUN Mihail, MD
(54) Metodă de colecistectomie laparoscopică
la bolnavii cu un proces aderenţial pronunţat
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgia laparoscopică, şi poate fi utilizată
pentru tratamentul colecistitelor acute sau
cronice cu un proces aderenţial pronunţat.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează o incizie oblică cu o lungime de
2,02,5 cm a pielii şi ţesutului subcutanat
mai jos cu 2 cm de rebordul costal drept pe
linia medio-claviculară, iar pe aponeuroză se
efectuează o incizie de 1,5 cm, apoi cu un
instrument bont se pătrunde în cavitatea abdominală şi se introduce canula trocarului,
după care se etanşează cu ajutorul unei suturi „în bursă”, temporar se introduce dispozitivul optic pentru vizualizarea procesului
aderenţial şi stabilirea locului abordului definitiv al dispozitivul optic pe flancul drept la
610 cm de linia mediană, în primul abord
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se introduce primul instrument de lucru şi se
efectuează adezioliza la necesitate în dependenţă
de
răspândirea
procesului
aderenţial cu pregătirea acceselor către colecist pentru instrumentele de lucru 2 şi 4, se
mobilizează vezica biliară, se ligaturează şi
se secţionează ductul cistic şi artera cistică,
se efectuează colecistectomia, după care
sutura „în bursă” se slăbeşte şi se înlătură
colecistul, apoi trocarul, se închide plaga prin
strâgerea suturii „în bursă”, se înlătură celelalte instrumente şi plăgile se suturează pe
straturi.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Method for laparoscopic cholecystectomy
in patients with a pronounced adhesive
process
The invention relates to medicine, namely to
laparoscopic surgery, and can be used for
treating acute or chronic cholecystitis with a
pronounced adhesive process.
Summary of the invention consists in that it is
performed an oblique incision of a length of
2.0…2.5 cm of the skin and subcutaneous
tissue 2 cm lower from the right costal edge
along the medioclavicular line, and a 1.5 cm
incision is performed on the aponeurosis,
then with a blunt instrument is penetrated into the abdominal cavity and is introduced the
trocar cannula, after which it is sealed with a
purse-string suture, is temporarily introduced
the optical device to view the adhesive process and determine the final approach place
of the optical device 6…10 cm from the middle line on the right flank, in the first approach is introduced the first working instrument and is performed the adhesiolysis as
necessary, depending on the spread of the
adhesive process with the preparation of approaches to the gallbladder for the 2nd and
4th working instruments, then is mobilized
the gallbladder, is ligated and cut off the bile
duct and bile artery, is performed the cholecystectomy, after which is weakened the
purse-string suture and removed the
gallbladder, then the trocar, is closed the
wound by tightening the purse-string suture,
are removed the remaining instruments and
the wounds are sutured in layers.
Claims: 1
*
*

*

INVENŢII
(54)

(57)

Метод лапароскопической холецистэктомии у пациентов с выраженным
спаечным процессом
Изобретение относится к медицине, а
имено к лапароскопической хирургии, и
может быть использовано для лечения
острого или хронического холецистита с
выраженным спаечным процессом.
Сущность изобретения состоит в том, что
выполняют косой разрез длиной 2,0...2,5
см кожи и подкожной клетчатки ниже на 2
см от правого реберного края по
среднеключичной линии, а на апоневрозе
выполняют разрез 1,5 см, затем тупым
инструментом проникают в брюшную
полость и вводят канюлю троакара,
герметизируют при помощи кисетного
шва,
временно
вводят
оптическое
устройство для просмотра спаечного
процесса и определения окончательного
места доступа оптического устройства по
правому флангу на 6...10 см от средней
линии, в первое место доступа вводят
первый рабочий инструмент и выполняют
адезиолиз по необходимости, в зависимости от распространения спаечного
процесса с подготовлением доступов к
желчному пузырю для 2-го и 4-го рабочих
инструментов, затем мобилизуют желчный пузырь, лигируют и отрезают желчный проток и желчную артерию, выполняют холецистэктомию, после чего ослабляют кисетный шов и удаляют желчный
пузырь, затем троакар, закрывают рану
натягиванием кисетного шва, удаляют
остальные инструменты и раны ушивают
послойно.

MD - BOPI 1/2019
(72)

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

1303 (13) Y
Int. Cl.: A61K 31/53 (2006.01)
A61K 31/429 (2006.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/40 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A23K 20/28 (2016.01)
A23K 40/20 (2016.01)
A61D 7/00 (2006.01)
A61P 33/10 (2006.01)
(21) s 2017 0079
(22) 2017.06.24
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD

TODERAŞ Ion, MD; RUSU Ştefan, MD; SAVIN
Anatol, MD; ERHAN Dumitru, MD; ZAMORNEA
Maria, MD; NISTREANU Victoria, MD; CHIHAI
Oleg, MD; GHERASIM Elena, MD; GOLOGAN
Ion, MD
Procedeu de deparazitare a cervidelor
Invenţia se referă la domeniul ocrotirii faunei
cinegetice, în special a populaţiilor de cervide, şi poate fi utilizată pentru deparazitarea
acestora atât în natură, cât şi în grădinile
zoologice.
Procedeul de deparazitare a cervidelor
include administrarea unui amestec, care
conţine şrot de porumb, şrot de ovăz, şrot de
grâu, turtă din seminţe de floarea-soarelui,
şrot de soia, bentonită, sare de bucătărie
iodată, premix pentru paracopitate pe bază
de vitamine, oligoelemente şi minerale,
diclazuril 1%, levamisol 8%, melasă, dextrină
şi apă, în următorul raport al componentelor,
g/cap:
şrot de porumb
133,33
şrot de ovăz
133,33
şrot de grâu
111,11
turtă din seminţe de
44,44
floarea-soarelui
şrot de soia
22,22
bentonită
177,77
sare de bucătărie iodată
8,88
premix pentru paracopitate pe
20,0
bază de vitamine, oligoelemente
şi minerale
diclazuril 1%
28 ml
levamisol 8%
7,0
melasă
22,22 ml
dextrină
22,22
apă
60,88 ml,
totodată amestecul se administrează în
formă de brichete a câte 800 g în doză de 1
brichetă/cap, în perioada geroasă a anului, o
singură dată.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for deparasitation of cervids
The invention relates to the field of protecting
hunting fauna, particularly cervids populations, and can be used for their deparasitation both in nature and zoological gardens.
The method for deparasitation of cervids
comprises the administration of a mixture
containing corn groats, oat groats, wheat
groats, sunflower-seed cake, soybean
groats, bentonite, iodized table salt, premix
for paridigitate mammals on the basis of vitamins, oligoelements and minerals, diclazuril
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1%, levamisol 8%, molasses, dextrin and water, in the following component ratio, g/head:
corn groats
133.33
oat groats
133.33
wheat groats
111.11
sunflower-seed cake
44.44
soybean groats
22.22
bentonite
177.77
iodized table salt
8.88
premix for paridigitate mammals 20.0
on the basis of vitamins,
oligoelements and minerals
diclazuril 1%
28 ml
levamisol 8%
7.0
molasses
22.22 ml
dextrin
22.22
water
60.88 ml,
at the same time the mixture is administered
in the form of briquettes of 800 g in a dose of
1 briquette/head, in the frosty period of the
year, once.
Claims: 1

(54)
(57)

60

*
* *
Способ депаразитации оленевых
Изобретение относится к области защиты
охотничьей фауны, в частности популяций
оленевых, и может быть использовано
для их депаразитации как в природе, так и
в зоологических садах.
Способ депаразитации оленевых включает применение смеси, содержащей кукурузный шрот, овсяный шрот, пшеничный
шрот, жмых из семян подсолнечника, соевый шрот, бентонит, йодированную поваренную соль, премикс для парнокопытных
на основе витаминов, олигоэлементов и
минералов, диклазурил 1%, левамизол
8%, мелассу, декстрин и воду, в следующем соотношении компонентов, г/голову:
кукурузный шрот
133,33
овсяный шрот
133,33
пшеничный шрот
111,11
жмых из семян
44,44
подсолнечника
соевый шрот
22,22
бентонит
177,77
йодированная поваренная
8,88
соль
премикс для парнокопытных
20,0
на основе витаминов,
олигоэлементов и
минералов
диклазурил 1%
28 мл
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левамизол 8%
7,0
меласса
22,22 мл
декстрин
22,22
вода
60, 88 мл,
при этом смесь применяют в виде
брикетов по 800 г в дозе 1 брикет/голову,
в морозное время года, один раз.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1304 (13) Y
Int. Cl.: B60T 17/08 (2006.01)
B60T 17/22 (2006.01)
G01L 5/28 (2006.01)
(21) s 2018 0057
(22) 2018.05.31
(31) 2017119422
(32) 2017.06.02
(33) RU
(71)(72)(73) BOCHKAREV Viacheslav Nicolaevich,
RU; BOCHKAREV Pavel Nicolaevich, RU;
DEMIN Konstantin Yurievich, RU; POPKOV
Aleksei Alekseevich, RU
(74) ANDRIEŞ Ludmila
(54) Dispozitiv pentru controlul presiunii în
cilindrul de frână
(57) Invenţia se referă la dispozitivele de măsurare şi sistemele de transport feroviar, şi anume la dispozitivele de control al presiunii în
cilindru de frână, şi poate fi utilizată la efectuarea cercetării sistemelor de frânare ale
materialului rulant de cale ferată, în special
ale vagoanelor de marfă.
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine o carcasă cu un ştuţ de intrare, o cameră de piston, un piston pretensionat cu un arc, fiind
echipat suplimentar cu pistoane indicatoare
ale regimurilor „gol” şi „încărcat”, pretensionate cu arcuri şi amplasate în camerele respective ale carcasei, fiecare cameră fiind
conectată printr-un canal cu camera de piston, iar punctele de conectare ale canalelor
camerelor cu camera de piston sunt executate la diferite niveluri, totodată, camera
de piston comunică cu camerele regimurilor
„gol” şi „încărcat” pe măsură ce pistonul se
deplasează în interiorul camerei.
Rezultatul tehnic al invenţiei propuse constă
în asigurarea posibilităţii de evaluare vizuală
a eficacităţii echipamentului de frânare al vagonului cu referire la asigurarea capacităţii
sale de frânare (atât în regim „încărcat”, cât
şi în regim „gol”) prin stabilirea prezenţei în
cilindrul de frână a presiunii minime a aerului
comprimat, necesară pentru a asigura distanţa regulamentară de frânare, precum şi în
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sporirea fiabilităţii şi veridicităţii eficacităţii
echipamentului de frânare al vagonului.

Устройство, согласно изобретению, содержит корпус с входным патрубком,
поршневую камеру, поджимаемый пружиной поршень, дополнительно оснащено
индикаторными поршнями порожнего и
груженого режимов, поджимаемыми пружинами и располагающимися в соответствующих камерах корпуса, каждая камера соединена каналом с поршневой
камерой, а места соединения каналов
камер с поршневой камерой выполнены
на разном уровне, при этом поршневая
камера сообщается с камерами порожнего и груженого режимов по мере перемещения поршня в ней.
Технический результат предлагаемого
изобретения заключается в обеспечении
возможности визуальной оценки работоспособности тормозного оборудования
вагона в части обеспечения эффективности его торможения (как в груженом, так
и в порожнем режиме) путем определения
наличия в тормозном цилиндре минимального давления сжатого воздуха, необходимого для обеспечения нормируемых
тормозных путей, а также в повышении
надежности и достоверности оценки
работоспособности тормозного оборудования вагона.

Revendicări: 7
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Brake cylinder pressure control device
The invention relates to measuring devices
and railway transport systems, in particular to
the brake cylinder pressure control devices,
and can be used in the study of brake systems of the railway rolling stock, in particular
freight cars.
The device, according to the invention, comprises a body with an inlet nozzle, a piston
chamber, a spring-pressed piston, is additionally equipped with indicating pistons of
the empty and loaded modes, spring-pressed
and placed in the corresponding chambers of
the body, each chamber is connected by a
channel to the piston chamber, and the
points of chamber channels connection to
the piston chamber are made at different
levels, while the piston chamber communicates with the chambers of the empty and
loaded modes as the piston moves inside the
chamber.
The technical result of the proposed invention consists in providing the possibility of
visually estimating the operability of the car
braking equipment in terms of providing the
effectiveness of its braking (both in the loaded and empty mode) by determining the
presence in the brake cylinder of the minimum compressed air pressure, required to
provide the standardized braking distances,
as well as in increasing the reliability and veracity of the car braking equipment operability.

П. формулы: 7
Фиг.: 1

Claims: 7
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Устройство для контроля давления в
тормозном цилиндре
Изобретение относится к измерительным
устройствам и системам железнодорожного транспорта, а именно к устройствам
для контроля давления в тормозном
цилиндре, и может быть использовано при
проведении исследований тормозных систем железнодорожного подвижного состава, в частности грузовых вагонов.

(11)
(51)

1305 (13) Y
Int. Cl.: E04B 1/38 (2006.01)
E04F 13/00 (2006.01)
E04F 13/07 (2006.01)
(21) s 2018 0046
(22) 2018.05.18
(71)(72)(73) CECAN Pavel, MD;
Serghei, MD
(74) ŞCERBAN Pavel
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(54)
(57)

Procedeu de îmbinare a plăcilor de ipsos
cartonate cu margini frontale sau tivite
Invenţia se referă la construcţie şi poate fi
aplicată la executarea lucrărilor cu utilizarea
plăcilor de ipsos cartonate, de exemplu la
executarea pereţilor despărţitori, tavanelor etc.
Procedeul de îmbinare a plăcilor de ipsos
cartonate cu margini frontale sau tivite constă în aceea că pe tavan sau pe pereţi/pereţii
despărţitori ai încăperii pe loc se efectuează
montarea plăcilor cu margini frontale sau
tivite; prin deplasarea alternativă a unui bloc
cu discuri rotative sau a unei bucşe rotative
cu şurub cu presarea de-a lungul marginilor
plăcilor care urmează a fi îmbinate se efectuează strivirea/distrugerea stratului exterior
de ipsos al plăcilor; se efectuează de-a lungul marginilor separarea şi îndoirea fâşiei de
carton de la umplutura de ipsos a plăcilor; cu
ajutorul unui instrument tăietor se execută
şanfrenul plăcilor; pe suprafaţa interioară a
cartonului îndoit şi a şanfrenului se aplică un
material adeziv şi se încleie acestea unul cu
celălalt; se aplică grund pe linia de îmbinare;
se aplică chit pe linia de îmbinare; se
nivelează rostul cu şpaclul; se introduce în
îmbinare o panglică de armare, cu şpaclul se
înlătură surplusul de chit ieşit din îmbinare şi
se nivelează rostul cu formarea unei suprafeţe unice a plăcilor şi a rostului îmbinării.
Revendicări: 2

(54)
(57)
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*
* *
Process for joining plasterboard sheets
with end or cutoff edges
The invention relates to construction and can
be applied in the realization of works using
plasterboard sheets, for example in the execution of partitions, ceilings, etc.
The process for joining plasterboard sheets
with end or cutoff edges consists in the fact
that on the ceiling or walls/partitions of the
room is carried out at the place mounting of
the sheets with end or cutoff edges; by
means of the reciprocating movement of a
rotating disk unit or a rotating screw sleeve
with compression along the edges of the
jointing sheets is carried out the crushing/destruction of the outer plaster layer of
the sheets; is carried out along the edges the
separation and bending of the board strip
from the plaster filling of sheets; using a cutting tool there are chamfered the sheets; on
the inner surface of the bent board and
chamfer is applied an adhesive and they are
glued together; is applied primer on the joint

INVENTIONS
line; is applied putty on the joint line; is leveled the seam with the spatula; is introduced
a reinforcing tape in the joint and with the
spatula is removed the putty surplus oozed
out of the joint and is leveled the seam to
form a single plane of the sheets and the
joint seam.
Claims: 2

(54)

(57)

*
* *
Способ устройства стыка гипсокартонных листов с торцевыми или обрезными кромками
Изобретение относится к строительству и
может быть применено при производстве
работ с использованием гипсокартонных
листов, например при устройстве перегородок, потолков и т.п.
Способ устройства стыка гипсокартонных
листов с торцевыми или обрезными кромками заключается в том, что на потолке
или стенах/перегородках помещения по
месту производят монтаж листов с
торцевыми или обрезными кромками;
путем возвратно-поступательного перемещения блока вращающихся дисков или
вращающейся шнековой втулки с нажимом вдоль кромок стыкуемых листов
осуществляют смятие/разрушение наружного гипсового слоя листов; производят
вдоль кромок отделение и загиб полосы
картона от гипсового заполнения листов;
при помощи режущего инструмента снимают фаску с листов; на внутреннюю
поверхность отогнутого картона и фаски
наносят клеящий материал и склеивают
их друг с другом; наносят грунтовку по
линии стыка; наносят шпаклевку по линии
стыка; выравнивают шпателем шов; укладывают в стык армирующую ленту и шпателем удаляют излишек проступившей из
стыка шпаклевки и выравнивают шов с
образованием единой плоскости листов и
шва стыка.
П. формулы: 2

(11) 1306 (13) Y
(51) Int. Cl.: E04F 21/165 (2006.01)
(21) s 2018 0047
(22) 2018.05.18
(71)(72)(73) ANTONOV Serghei, MD
(74) ŞCERBAN Pavel
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Instrument pentru formarea şanfrenului la
marginea frontală sau tivită a plăcii de ipsos cartonate
Invenţia se referă la construcţie, în special la
instrumente care pot fi folosite în timpul lucrărilor de construcţie şi de finisaj cu folosirea plăcilor de ipsos cartonate.
Instrumentul pentru formarea şanfrenului la
marginea frontală sau tivită a plăcii de ipsos
cartonate conţine un mâner longitudinal (1),
la fiecare capăt al căruia sunt montate axe
(2), (3). Pe una dintre axe (2) este montat un
bloc (4) cu role care se rotesc independent
una faţă de cealaltă. Pe cealaltă axă (3) cu
posibilitatea rotirii este montat un valţ de
compactare (5). Cel puţin pe una dintre
porţiunile frontale ale suprafeţei laterale a
mânerului (1) este plasat un element tăietor
(6) de tip răzuitor.

Инструмент для формирования фаски на
торцевой или обрезной кромке гипсокартонного листа содержит продольную
рукоятку (1), на каждом из торцов которой
установлены оси (2), (3). На одной из осей
(2) установлен блок (4) вращающихся
независимо друг от друга роликов. На
другой оси (3) с возможностью вращения
установлен укатывающий валок (5). По
меньшей мере на одном из торцевых
участков боковой поверхности рукоятки (1)
размещен режущий элемент (6) скребкового типа.
П. формулы: 3
Фиг.: 4

Revendicări: 3
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Tool for forming a chamfer on the end or
cutoff edge of the plasterboard
The invention relates to the construction, in
particular to tools that can be used during the
construction and finishing works using plasterboards.
The tool for forming a chamfer on the end or
cutoff edge of the plasterboard comprises a
longitudinal handle (1), on each end of which
are mounted axes (2), (3). On one of the axes (2) is mounted a block (4) of rollers rotating independently on each other. On the other axis (3) with the possibility of rotation is
mounted a rolling roller (5). At least on one of
the end parts of the side surface of the handle (1) is placed a scraper-type cutting element (6).
Claims: 3
Fig.: 4

(54)

(57)

*
* *
Инструмент для формирования фаски
на торцевой или обрезной кромке
гипсокартонного листа
Изобретение относится к строительству, в
частности к инструментам, которые могут
быть использованы при строительных и
отделочных работах с использованием
гипсокартонных листов.

(11)
(51)

1307 (13) Y
Int. Cl.: G03G 5/06 (2006.01)
G03G 5/09 (2006.01)
G03C 1/73 (2006.01)
C08F 226/12 (2006.01)
C07C 35/38 (2006.01)
(21) s 2018 0098
(22) 2017.12.13
(67) a 2017 0105, 2018.10.10
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
(72) ROBU Ştefan, MD; DRAGALINA Galina, MD;
POPUŞOI Ana, MD; POTLOG Tamara, MD;
LUNGU Ion, MD; NASEDCHINA Nadejda,
MD; CHIRIŢA Arcadi, MD; DEMENTIEV Igor,
MD
(54) Strat fotosensibil pe bază de polimer carbazolic
(57) Invenţia se referă la domeniul nanomaterialelor polimerice şi a structurilor fotosensibile pe
baza lor, care pot fi utilizate în optoelectronică pentru realizarea dispozitivelor fotovoltaice şi a purtătorilor de informaţie electrofotografică.
Stratul fotosensibil pe bază de polimer carbazolic conţine poli-N-epoxipropilcarbazol
sau copolimer carbazolil-etilmetacrilat: octilmetacrilat sensibilizat cu 1215% mas. de
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2,4,7-trinitrofluorenonă şi 5,050,0% mas.
de tetrahidroxiftalocianină de zinc sau cobalt,
grosimea stratului fotosensibil fiind de
2,06,0 µm.
Revendicări: 1
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Photosensitive layer based on carbazole
polymer
The invention relates to the field of polymer
nanomaterials and photosensitive structures
based thereon, which can be used in optoelectronics for creating photovoltaic devices
and electrophotographic information carriers.
The photosensitive layer based on carbazole
polymer comprises poly-N-epoxypropylcarbazole or carbazolyl-ethyl methacrylate:octyl
methacrylate copolymer sensitized with
12…15 wt.% of 2,4,7-trinitrofluorenone and
5.0…50.0 wt.% of zinc or cobalt tetrahydroxyphthalocyanine, the thickness of the photosensitive layer being of 2.0…6.0 m.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Фоточувствительный слой на основе
карбазольного полимера
Изобретение относится к области полимерных наноматериалов и фоточувствительных структур на их основе, которые
могут быть использованы в оптоэлектронике для создания фотогальванических устройств и электрофотографических
носителей информации.
Фоточувствительный слой на основе
карбазольного полимера содержит полиN-эпоксипропилкарбазол или сополимер
карбазолилэтилметакрилат:октилметакрилат сенсибилизированный 1215 масс. % 2,4,7тринитрофлуоренона и 5,050,0 масс. %
тетрагидроксифталоцианина цинка или
кобальта, толщина фоточувствительного
слоя составляет 2,06,0 мкм.
П. формулы: 1
Фиг.: 4

64

INVENTIONS
(11)
(51)

1308 (13) Y
Int. Cl.: G08B 13/00 (2006.01)
G08B 13/02 (2006.01)
G08B 13/18 (2006.01)
G08B 13/186 (2006.01)
G08B 13/187 (2006.01)
(21) s 2017 0106
(22) 2017.10.19
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
(72) CULEAC Ion, MD; ENĂCHESCU Marian,
RO; BORSCIOV Victor, MD; VERLAN Victor,
MD; COJOCARU Ion, MD; IOVU Mihai, MD;
JDERU Alexandru-Alin, RO; DOROBANŢU
Dorel, RO
(54) Sistem de semnalizare cu fibră optică şi
procedeu de localizare a intervenţiei
neautorizate cu ajutorul acestuia
(57) Invenţia se referă la optoelectronică, şi anume la sisteme de semnalizare cu fibră optică
şi la procedee de localizare a intervenţiei
neautorizate, şi poate fi utilizată pentru paza
clădirilor şi teritoriilor, depozitelor de substanţe chimice şi deşeuri radioactive, precum
şi a obiectelor militare, industriale etc.
Sistemul de semnalizare cu fibră optică
conţine o fibră optică multimod, în calitate de
fibră senzor, un capăt al căreia este unit
printr-un dispozitiv de injectare a fasciculului
de lumină cu o sursă de lumină coerentă, alt
capăt al fibrei fiind unit printr-un receptor
CCD cu un modul de formare a semnalului
de alarmă, constituit dintr-un computer, care
conţine un diferenţiator numeric al matricelor
imaginilor speckle, un sumator al semnalelordiferenţă a două imagini speckle înregistrate
consecutiv, și un comparator, conectat în
paralel la un bloc de setare a nivelului de
declanşare a semnalului de alarmă, totodată
sistemul conţine o a doua fibră optică, în
calitate de fibră de referinţă, un capăt al
căreia este unit cu prima fibră printr-un
divizor de fascicul 50/50, alt capăt fiind unit
printr-un alt receptor CCD cu modulul de
formare a semnalului de alarmă.
Procedeul de localizare a intervenţiei
neautorizate, realizat cu ajutorul sistemului
definit mai sus, constă în aceea că se
procesează pixel-cu-pixel imaginile speckle
din câmpul îndepărtat, se compară fiecare
cadru curent al imaginii captate de CCD cu
cadrul imediat precedent al imaginii speckle,
se calculează pixel-cu-pixel diferenţa dintre
aceste două imagini, în cazul când diferenţa
depăşeşte nivelul setat, se declanşează
semnalul de alarmă, totodată, în fibra senzor
se formează o distribuţie a modurilor de
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propagare în fibra optică, pentru care
semnalul de ieşire S1 este direct proporţional
cu forţa de deformaţie P şi cu distanţa de la
capătul de intrare al fibrei până la locul
intervenţiei neautorizate L: S1=k1PL, unde k1
este coeficient de proporţionalitate, în fibra
de referinţă se formează o distribuţie a
modurilor, pentru care semnalul de ieşire S2
depinde doar de forţa de deformaţie P:
S2=k2P, unde k2 este coeficient de
proporţionalitate, comparatorul formează
semnalul de alarmă U ca raportul a două
mărimi S1 şi S2: U=S1/S2=kL, unde k este
coeficient de proporţionalitate, k=k1/k2, şi se
determină locul intruziunii din relaţia: L=Uk-1,
cu afişarea pe ecran a loculului în raport cu
capătul de intrare al fibrei optice.

processing the speckle images from a remote field, comparing each current frame of
the image captured by the CCD with the immediately preceding frame of the speckle
image, is pixel-by-pixel calculated the difference between these two images, if the difference exceeds the predetermined level, a
warning alarm is triggered, whereas in the
sensor fiber is formed the distribution of
propagation modes in the optical fiber, for
which the output signal S1 is directly proportional to the deformation force P and the distance from the fiber input end to the unauthorized access point L: S1=k1PL, where k1 is
the proportionality coefficient, in the reference fiber is formed the distribution of
modes, for which the output signal S2 depends only on the deformation force P:
S2=k2P, where k2 is the proportionality coefficient, the comparator shapes a warning
alarm U as the ratio of two values S1 and S2:
U=S1/S2=kL, where k is the proportionality
coefficient, k=k1/k2, and is determined the in-1
trusion place from the relation: L=Uk , displaying the intrusion location on the screen
relative to the input end of the fiber-optic input.

Revendicări: 2
Figuri: 6

(54)

(57)

*
* *
Fiber-optic alarm system and method for
localization of unauthorized intrusion with
its use
The invention relates to optoelectronics, in
particular to fiber-optic alarm systems and
unauthorized intervention localization methods, and can be used for protecting buildings
and territories, chemical and radioactive
waste storehouses, as well as military, industrial and other objects.
The fiber-optic alarm system comprises a
multimode optical fiber, as a sensor fiber,
one end of which is connected by means of a
light beam injection device to a coherent light
source, the other end of the fiber is connected by means of a CCD-receiver to a warning
alarm shaping module, consisting of a computer, comprising a numerical differentiator of
speckle image matrixes, an adder of the signal difference of two successively recorded
speckle images and a comparator, connected in parallel to a warning alarm triggering
level setting unit, at the same time the system is provided with a second optical fiber,
as a reference fiber, one end of which is
connected to the first fiber via an optical divider 50/50, the other end is connected via
another CCD-receiver to the warning alarm
shaping module.
The method for localization of unauthorized
intrusion, implemented using the abovedefined system, consists in pixel-by-pixel

Claims: 2
Fig.: 6

(54)

(57)

*
* *
Волоконно-оптическая система сигнализации
и
способ
локализации
несанкционированного вторжения с ее
помощью
Изобретение относится к оптоэлектронике, а именно к волоконно-оптической
системе сигнализации и способам локализации несанкционированного вмешательства, и может быть использовано для
охраны зданий и территорий, складов
химических веществ и радиоактивных
отходов, а также военных, промышленных
и других объектов.
Волоконно-оптическая система сигнализации содержит многомодовое оптическое
волокно, в качестве сенсорного волокна,
один конец которого соединен посредством устройства инжектирования светового пучка с когерентным источником
света, а другой конец волокна соединен
посредством ПЗС-приемника с модулем
формирования сигнала тревоги, состоя-
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щим из компьютера, содержащего числовой дифференциатор матриц спекловых
изображений, сумматор разности сигналов двух последовательно записанных
изображений спекл и компаратор, подключенный параллельно к блоку настройки уровня срабатывания сигнала тревоги,
система так же снабжена вторым
оптическим
волокном,
в
качестве
опорного волокна, один конец которого
соединен с первым волокном через
оптический делитель 50/50, другой конец
подключается через другой ПЗС-приемник
к модулю формирования сигнала тревоги.
Способ локализации несанкционированного вторжения, реализованный с помощью системы определенной выше, заключается в обработке пиксель за пикселем
спекл изображений из удаленного поля,
сравнивание каждого текущего кадра
изображения, захваченного ПЗС, с непосредственно предшествующим кадром
спекл изображения, пиксель за пикселем
вычисляется разность между этими двумя
изображениями, если разница превышает
заданный уровень, срабатывает сигнал
тревоги, тогда как в сенсорном волокне
формируется распределение мод распространения в оптическом волокне, для
которых выходной сигнал S1 прямо
пропорционален силе деформации P и
расстоянию от входного конца волокна к
месту несанкционированного доступа L:
S1=k1PL, где k1 коэффициент пропорциональности, в опорном волокне формируется распределение мод, для которых
выходной сигнал S2 зависит только от
силы деформации P: S2=k2P, где k2
коэффициент пропорциональности, компаратор формирует сигнал тревоги U как
отношение двух значений S1 и S2:
U=S1/S2=kL, где k - коэффициент пропорциональности, k=k1/k2, и определяют
место вторжения из отношения: L=Uk-1,
отображая местоположение вторжения на
экране относительно входного конца
оптоволоконного входа.
П. формулы: 2
Фиг.: 6
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(54) Invertor în punte
(57) Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii,
în special la invertoare executate pe bază de
tranzistori.
Invertorul în punte include o bornă de tensiune (U), conectată la polul pozitiv al unui
condensator (C1), la capătul de mijloc al unui
transformator de putere (Tr), compus din
două înfăşurări identice (W1, W2), şi la intrarea unei surse de alimentare (1), ieșirea
căreia este conectată la intrările unui generator de impulsuri (2) şi ale unor drivere (3, 4),
totodată ieșirile generatorului de impulsuri (2)
sunt conectate, respectiv, la intrările driverilor
(3, 4), o bornă de tensiune (2U), conectată la
polul pozitiv al unui condensator (C2) şi la
drenele unor tranzistori cu efect de câmp
(Q1, Q2), totodată capătul de jos al sursei de
alimentare (1) este conectat la capătul de jos
al generatorului de impulsuri (2), capetele de
jos ale driverelor (3, 4), câte o ieşire a driverelor (3, 4), sursele unor tranzistori cu efect
de câmp (Q3, Q4), polii negativi ai condensatoarelor (C1, C2) şi la o bornă comună
(COM). Drena tranzistorului cu efect de
câmp (Q3) este conectată la capătul
înfăşurării (W2), o ieşire a driverului (4) şi la
sursa tranzistorului cu efect de câmp (Q2),
iar drena tranzistorului cu efect de câmp (Q4)
este conectată la capătul înfăşurării (W1), o
ieşire a driverului (3) şi la sursa tranzistorului
cu efect de câmp (Q1). Totodată celelalte
două ieşiri ale driverului (3) sunt conectate la
poarta tranzistorului cu efect de câmp (Q1)
şi, respectiv, la poarta tranzistorului cu efect
de câmp (Q3), iar celelalte două ieşiri ale
driverului (4) sunt conectate la poarta tranzistorului cu efect de câmp (Q2) şi, respectiv,
la poarta tranzistorului cu efect de câmp
(Q4).
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*
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Bridge inverter
The invention relates to the field of electrical
engineering, in particular to inverters made
on the basis of transistors.
The bridge inverter comprises a voltage terminal (U), connected to the positive pole of a
capacitor (C1), to the middle terminal of a
power transformer (Tr), consisting of two
identical windings (W1, W2), and to the input
of a power supply (1), the output of which is
connected to the inputs of a pulse generator
(2) and of drivers (3, 4), at the same time the
outputs of the pulse generator (2) are connected, respectively, to the inputs of the drivers (3, 4), a voltage terminal (2U), connected
to the positive pole of a capacitor (C2) and to
the drains of field-effect transistors (Q1, Q2),
at the same time the lower lead of the power
supply is connected to the lower lead of the
pulse generator (2), the lower leads of the
drivers (3, 4), one of the outputs of the drivers (3, 4), sources of field-effect transistors
(Q3, Q4), negative poles of the capacitors
(C1, C2 ) and to a common terminal (COM).
The drain of the field-effect transistor (Q3) is
connected to the lead of the winding (W2),
one output of the driver (4) and to the source
of the field-effect transistor (Q2), and the
drain of the field-effect transistor (Q4) is connected to the lead of the winding (W1), one
output of the driver (3) and to the source of
the field-effect transistor (Q1). At the same
time, the other two outputs of the driver (3)
are connected to the gate of the field-effect
transistor (Q1) and the gate of the field-effect
transistor (Q3), respectively, and the other
two outputs of the driver (4) are connected to
the gate of the field-effect transistor (Q2) and
the gate of the field-effect transistor (Q4), respectively.
Claims: 1
Fig.: 1
*

(54)
(57)

* *
Мостовой инвертор
Изобретение
относится
к
области
электротехники, в частности к инверторам
выполненных на основе транзисторов.
Мостовой инвертор включает клемму
напряжения (U), подключенную к положительному полюсу конденсатора (C1),
среднему выводу силового трансформатора (Tr), состоящего из двух одинаковых
обмоток (W1, W2), и ко входу источника
питания (1), выход которого подключен ко
входу генератора импульсов (2), и к

входам драйверов (3, 4), при этом выходы
генератора импульсов (2) подключены,
соответственно, к входам драйверов (3,
4), клемму напряжения (2U), подключенную к положительному полюсу конденсатора (C2) и к стокам полевых транзисторов (Q1, Q2), при этом нижний вывод
источника питания (1) подключен к нижнему выводу генератора импульсов (2),
нижним выводам драйверов (3, 4), одним
из выходов драйверов (3, 4), истокам
полевых транзисторов (Q3, Q4), отрицательным полюсам конденсаторов (C1, С2)
и к общей клемме (COM). Сток полевого
транзистора (Q3) подключен к выводу
обмотки (W2), одному выходу драйвера
(4) и к истоку полевого транзистора (Q2), а
сток полевого транзистора (Q4) подключен к выводу обмотки (W1), одному
выходу драйвера (3) и истоку полевого
транзистора (Q1). При этом остальные
два выхода драйвера (3) подключены к
затвору полевого транзистора (Q1) и
затвору полевого транзистора (Q3) соответственно, а остальные два выхода
драйвера (4) подключены к затвору полевого транзистора (Q2) и затвору полевого
транзистора (Q4) соответственно.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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Invertor reversiv
Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii,
în special la invertoare executate pe bază de
tranzistori.
Invertorul reversiv include o bornă de tensiune (U1), conectată la polul pozitiv al unui
condensator (C1), drenele unor tranzistori cu
efect de câmp (Q1, Q2) şi la intrarea unei
surse de alimentare (1), o bornă de tensiune
(U2), conectată la polul pozitiv al unui condensator (C2), capătul de mijloc al unui
transformator de putere (Tr), compus din
două înfăşurări identice (W1, W2), şi la
anodul unei diode (D2), catodul căreia este
conectat la intrarea unui generator de impulsuri (2), intrările unor drivere (3, 4), şi la
catodul unei diode (D1), anodul căreia este
conectat la ieşirea sursei de alimentare (1),
capătul de jos al căreia este conectat la
capătul de jos al generatorului de impulsuri
(2), capetele de jos ale driverelor (3, 4), câte
o ieşire a driverelor (3, 4), sursele unor tranzistori cu efect de câmp (Q3, Q4), polii negativi ai condensatoarelor (C1, C2) şi la o bornă
comună (COM). Drena tranzistorului cu efect
de câmp (Q3) este conectată la capătul
înfăşurării (W2), o ieşire a driverului (4) şi la
sursa tranzistorului cu efect de câmp (Q2),
iar drena tranzistorului cu efect de câmp (Q4)
este conectată la capătul înfăşurării (W1), o
ieşire a driverului (3) şi la sursa tranzistorului
cu efect de câmp (Q1). Totodată celelalte
două ieşiri ale driverului (3) sunt conectate la
poarta tranzistorului cu efect de câmp (Q1)
şi, respectiv, la poarta tranzistorului cu efect
de câmp (Q3), iar celelalte două ieşiri ale
driverului (4) sunt conectate la poarta tranzistorului cu efect de câmp (Q2) şi, respectiv,
la poarta tranzistorului cu efect de câmp
(Q4).
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
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Reversible inverter
The invention relates to the field of electrical
engineering, in particular to inverters made
on the basis of transistors.
The reversible inverter comprises a voltage
terminal (U), connected to the positive pole
of a capacitor (C1), the drains of field-effect
transistors (Q1, Q2) and to the input of a
power supply (1), a voltage terminal (U2),
connected to the positive pole of a capacitor
(C2), the middle terminal of a power transformer (Tr), consisting of two identical wind-

INVENTIONS
ings (W1, W2), and to the anode of a diode
(D2), the cathode of which is connected to
the input of a pulse generator (2), the inputs
of drivers (3, 4) and the cathode of a diode
(D1), the anode of which is connected to the
output of a power supply (1), the lower lead
of which is connected to the lower lead of the
pulse generator (2), the lower leads of the
drivers (3, 4), one of the outputs of the drivers (3, 4), the sources of field-effect transistors (Q3, Q4), the negative poles of the capacitors (C1, C2 ) and to a common terminal
(COM). The drain of the field-effect transistor
(Q3) is connected to the lead of the winding
(W2), one output of the driver (4) and to the
source of the field-effect transistor (Q2), and
the drain of the field-effect transistor (Q4) is
connected to the lead of the winding (W1),
one output of the driver (3) and to the source
of the field-effect transistor (Q1). At the same
time, the other two outputs of the driver (3)
are connected to the gate of the field-effect
transistor (Q1) and the gate of the field-effect
transistor (Q3), respectively, and the other
two outputs of the driver (4) are connected to
the gate of the field-effect transistor (Q2) and
the gate of the field-effect transistor (Q4), respectively.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Реверсивный инвертор
Изобретение
относится
к
области
электротехники, в частности к инверторам
выполненных на основе транзисторов.
Реверсивный инвертор включает клемму
напряжения (U1), подключенную к положительному полюсу конденсатора (C1),
стокам полевых транзисторов (Q1, Q2) и
ко входу источника питания (1), клемму
напряжения (U2), подключенную к положительному полюсу конденсатора (C2),
среднему выводу силового трансформатора (Tr), состоящего из двух одинаковых
обмоток (W1, W2), и к аноду диода (D2),
катод которого подключен ко входу генератора импульсов (2), ко входам драйверов (3, 4) и к катоду диода (D1), анод
которого подключен к выходу источника
питания (1), нижний вывод которого
подключен к нижнему выводу генератора
импульсов (2), нижним выводам драйверов (3, 4), одним из выходов драйверов (3,
4), истокам полевых транзисторов (Q3,
Q4), отрицательным полюсам конденсато-
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ров (C1, С2) и к общей клемме (COM).
Сток полевого транзистора (Q3) подключен к выводу обмотки (W2), одному
выходу драйвера (4) и к истоку полевого
транзистора (Q2), а сток полевого транзистора (Q4) подключен к выводу обмотки
(W1), одному выходу драйвера (3) и
истоку полевого транзистора (Q1). При
этом остальные два выхода драйвера (3)
подключены к затвору полевого транзистора (Q1) и затвору полевого транзистора
(Q3) соответственно, а остальные два
выхода драйвера (4) подключены к затвору полевого транзистора (Q2) и затвору
полевого транзистора (Q4) соответственно.
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.
1

Cod
ST.3
OMPI
DE

(11) Nr.
brevet
4571

(13) Cod
ST.16
OMPI
C1

2

ES

4572

C1

3

MD

4573

C1

4

US

4574

C1

5

FR

4575

C1

(51) Indici de clasificare

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

A01N 25/00 (2006.01)
A01N 25/32 (2006.01)
A01N 43/52 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01)
A01N 47/38 (2006.01)
A01N 61/00 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
B61F 7/00 (2006.01)
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2013.12.10

6/2018

a 2016 0011
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C07C 13/48 (2006.01)
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C07D 239/48 (2006.01)
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A61P 11/00 (2006.01)
C07D 401/10 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 491/10 (2006.01)
C07D 498/04 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
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a 2017 0089

2017.10.16

6/2018

a 2014 0008

2012.06.26

6/2018

a 2014 0072
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FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii de clasificare
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
menţiunea privind acordarea brevetului
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

L

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

П

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

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 privind protecţia
soiurilor de plante.
Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI,
se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate sau se pot comanda copii, contra
cost.
Conform art. 49 din Lege, după publicarea cererii orice persoană poate să prezinte la AGEPI
obiecţii referitor la denumirea soiului şi la satisfacerea condiţiilor de brevetabilitate, în condiţiile stabilite în
Lege.

P

ublication in BOPI of plant variety patent applications provides to the applicant a provisional protection under the terms of Article 26 of Law No. 39-XVI of 29.02.2008 on the Protection of Plant Varie-

ties.

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

П

убликация заявок на патент на сорт растения в BOPI обеспечивает заявителю временную
охрану на условиях, предусмотренных ст. 26 Закона № 39-XVI от 29.02.2008 г. об охране
сортов растений.
Материалы заявок на патент на сорт растения, сведения о которых опубликованы в BOPI,
находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за определенную плату могут
быть заказаны их копии.
Согласно ст. 49 Закона после публикации заявки любое лицо вправе подать в AGEPI
возражения в отношении наименования сорта, а также возражения относительно несоответствия
условиям патентоспособности, предусмотренным Законом.
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patent applications /
Опубликованные заявки на патент на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, solicitantul
și codul țării conform normei ST.3 OMPI, amelioratorul și codul țării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea comună (taxonul botanic), denumirea propusă a soiului, data publicării
Nr.
crt.
No.
№
п/п
1

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

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

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

v 2018 0027 /
2018.10.31

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ,
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE
A PLANTELOR, MD

ŞERLAI
(Salvia sclarea L.)

b. GONCEARIUC Maria, MD;
BALMUŞ Zinaida, MD;
COTELEA Ludmila, MD;
BOTNARENCO Pantelimon, MD;
BUTNĂRAŞ Violeta, MD;
MAŞCOVŢEVA Svetlana, MD
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Sage
(Salvia sclarea L.)
Шалфей
(Salvia sclarea L.)

Denumirea
propusă a soiului
Proposed variety
denomination
Предложенное
наименование
сорта
Parfum Perfect

Data publicării
Date of
publication
Дата
публикации
2019.01.31

MĂRCI
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III
Mărci / Trademarks

P

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

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

L

Data on filed trademark applications, data on trademarks registered on the basis of partially
accepted applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure
shall be published in this Section.
Trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International
Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French, English
and Spanish in the Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks
/ Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. The Gazette includes all relevant data on new
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/ , http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ or
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ and on DVD carrier in the AGEPI library.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI
LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 60
(111) Numărul de ordine al înregistrării
Serial number of the registration
(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite
Serial number of the renewal
(151) Data înregistrării
Date of the registration
(156) Data reînnoirii
Date of the renewal
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii
Expected duration of the registration/renewal
(181) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
Expected expiration date of the registration
(186) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of the renewal
(210) Numărul de depozit
Number of the application
(220) Data de depozit
Date of filing of the application
(230) Data priorităţii de expoziţie
Date of the exhibition priority
(310) Numărul de depozit al cererii iniţiale
Number of the initial application
(320) Data de depozit a cererii iniţiale
Date of filing of the initial application
(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the initial application, code according to WIPO Standard ST. 3
(441) Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the non-examined application
(442) Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the examined application
(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului
Date of making information available to the public regarding the registration
(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
List of goods, if not classified
(511) Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări
The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
(Nice Classification), list of goods and/or services classified according thereto

76

MĂRCI

MD - BOPI 1/2019

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv
Marks elements to which the exclusive rights do not extend
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative
ale mărcilor (Clasificarea de la Viena)
Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(540) Reproducerea mărcii
Reproduction of the mark
(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului
Indication to the effect that the mark is a state property
(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare
Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification mark
(554) Indicarea faptului că marca este tridimensională
Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark
(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile
Sound mark, including characteristics
(580) Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind cererile de înregistrare sau înregistrările (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adresă, renunţare, expirare a protecţiei)
Date of recording of any king of transaction in respect of applications or registrations (for example:
change in ownersship, change in name or address, renunciation, termination of protection)
(591) Indicarea culorilor revendicate
Indication of colors claimed
(641) Numărul şi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
Number and date of other legally related applications
(730) Numele/denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name and address of the applicant or the holder of the registration, country code according to WIPO Standard ST. 3
(740) Numele reprezentantului
Name of the representative
(750) Adresa pentru corespondenţă
Address for correspondence
(770) Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)
Name and address of the applicant or holder (in case of change in ownership)
(771) Numele precedent sau adresa precedentă a solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)
Previous name or address of the applicant or holder (in case of change in ownership)
(791) Numele şi adresa licenţiatului
Name and address of the licensee
(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului de la Madrid
Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
Data relating to priority of the applications registered with the patent office of the former USSR (number
of the document, application filing date, code of the country)
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Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î

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

I

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a
trademark registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or
through a representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the
documents provided for in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person
shall be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need
for refusal of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against
registration of a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of
Article 8 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law.
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MĂRCI
(210) 042849
(220) 2018.07.18
(730) TĂNASE MAXIN, RO
Sat. Valea Mare-Podgoria (Orş. Ştefăneşti),
str. Trandafirilor nr. 10, Jud. Argeş, România
(540)

(591) Culori revendicate: alb; verde de diferite nuanţe (Pantone 5545 C), (Pantone 382 C),
(Pantone 368 C).
(511) NCL(11-2018)
03 - înălbitori şi alte substanţe pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, deodorante
de uz personal sau veterinar; odorizante de
cameră;
05 - deodorante, altele decât cele de uz personal
sau veterinar;
35 - publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 04.05.01; 05.05.04; 05.05.21; 18.01.21;
27.05.10.

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

(540)

042879
2018.07.30
017914932
2018.06.08
EM
Reuters Limited, GB
The Thomson Reuters Building 30 South
Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP,
Regatul Unit
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(511) NCL(11-2018)
(320) 2018.06.08
09 - software de calculatoare descărcabil şi software pentru aplicaţii mobile care conţin informaţii de referinţă în domeniile finanţelor,
investiţiilor, afacerilor, ştirilor; programe de
calculator pentru accesarea unei varietăţi de
baze de date în domeniile afacerilor; software de comunicaţii pentru a facilita transferul
de date electronice prin furnizarea accesului
la baze de date care oferă informaţii despre
afaceri; programe de calculator pentru utilizare în tranzacţionarea acţiunilor şi obligaţiunilor; software de calculatoare pentru colectarea şi distribuirea datelor, schimburile financiare, afacerile cu acţiuni, afacerile cu stocuri
şi tranzacţiile financiare; software pentru
rutarea şi executarea comenzilor pentru
cumpărarea şi vânzarea valorilor mobiliare
pentru utilizare de către brokerii de valori
mobiliare, dealerii şi clienţii acestora; software descărcabil care furnizează informaţii pentru utilizare în legătură cu diligenţa cuvenită
de cunoaştere a clienţilor, informaţii privind
conformitatea cu reglementările în domeniul
serviciilor financiare şi evaluarea riscurilor
corporative;
16 - publicaţii tipărite, şi anume cărţi, reviste, jurnale, directoare, pamflete şi broşuri care
conţin informaţii de referinţă privind o varietate de subiecte din domeniul finanţelor, investiţiilor, proprietăţii corporative şi afacerilor;
35 - furnizarea rapoartelor statistice personalizate
privind datele demografice; servicii de evaluare a afacerilor; servicii de informare a afacerilor; agenţii de informare comercială; servicii
de prognoză economică; servicii de cercetare
de afaceri; furnizarea informaţiilor statistice;
36 - furnizarea informaţiilor cu privire la serviciile
de consultanţă financiară; furnizarea asistenţei de cercetare pe tema serviciilor de consultanţă financiară; furnizarea rapoartelor
statistice personalizate privind datele financiare; analiză financiară; consultanţă financiară; evaluări fiscale; bursa de cotaţii de preţuri; transferuri electronice de fonduri; furnizarea informaţiilor financiare privind obligaţiunile; garanţii prin obligaţiuni, vânzări comerciale şi trusturi de schimb valutar şi de investiţii; servicii financiare, şi anume furnizarea
informaţiilor financiare de natura comerţului
pe piaţă şi informaţii despre cotaţiile titlurilor
de valoare; servicii de asistenţă comercială
în domeniul valorilor mobiliare financiare, şi
anume compararea comerţului, colectarea,
prelucrarea, tabelarea, distribuţia, negocie-
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rea şi executarea; furnizarea informaţiilor
privind tranzacţionarea valorilor mobiliare, şi
anume clasificarea valorilor mobiliare, a brokerilor, a dealerilor şi a emitenţilor; calcularea, furnizarea şi actualizarea în beneficiul
altora a indicilor şi sub-indicilor ratelor titlurilor de valoare financiare; servicii financiare
automatizate, şi anume brokerajul on-line al
valorilor mobiliare prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare; furnizarea bazelor
de date electronice on-line cu informaţii despre valorile mobiliare prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare; furnizarea
serviciilor de informare în domeniul informaţiilor economice, financiare, monetare şi informaţiilor privind bursa de valori, informaţiilor privind tranzacţiile valutare;
38 - servicii de telecomunicaţii, şi anume furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea
globală de calculatoare; comunicarea prin
terminale de calculator, şi anume transmiterea electronică a datelor, mesajelor şi documentelor prin terminale de calculator; transmiterea prin calculator a datelor, mesajelor,
informaţiilor şi imaginilor; servicii de poştă
electronică; transmiterea electronică a mesajelor; furnizarea bazelor de date on-line electronice care furnizează abonaţilor informaţii
privind tranzacţiile referitoare la valorile mobiliare şi furnizează instituţiilor şi investitorilor
individuali cu o reţea automată de tranzacţionare a valorilor mobiliare;

TRADEMARKS
zacţiei comerciale, alocarea şi reconcilierea
contului pe pieţele mondiale de valori
mobiliare;
38 - servicii de calculatoare, şi anume furnizarea
unei baze de date cu ştiri şi informaţii de
afaceri, fişiere de afaceri corporative şi rapoarte de afaceri pentru cercetare juridică şi
de conformitate, care oferă acces la baze de
date on-line electronice care oferă informaţii
despre valorile mobiliare prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare;
42 - software nedescărcabil, care conţine funcţii
de căutare şi cercetare documentare pentru
documente publice care furnizează informaţii
pentru utilizare în legătură cu diligenţa cuvenită de cunoaştere a clienţilor.

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

042880
2018.07.30
017933262
2018.07.20
EM
Reuters Limited, GB
The Thomson Reuters Building 30 South
Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP,
Regatul Unit

(540)

42 - software în calitate de serviciu (SaaS) care
oferă software care furnizează informaţii financiare de natura schimburilor financiare şi
comerciale, decontărilor comerciale, informaţii privind pieţele financiare, informaţii pentru
utilizare în comerţul cu mărfuri şi prognoză;
software nedescărcabil, care conţine informaţii financiare, precum şi baze de date ale
înregistrărilor publice pentru utilizare în legătură cu diligenţa cuvenită de cunoaştere a
clienţilor şi evaluarea riscurilor corporative;
cercetare şi consultanţă în domeniul inteligenţei şi securităţii;
(220) 2018.07.30
35 - furnizarea informaţiilor în genul ştirilor şi comentariilor, analizelor şi rapoartelor privind
performanţa pieţei şi stabilirea preţurilor obligaţiunilor municipale, ştirilor, analizelor privind numerarul şi conformitatea trezoreriei
corporative, ştirilor, analizelor privind fuziunile şi achiziţiile, informaţii privind proprietatea
corporaţiilor, informaţii privind directorii corporativi şi financiari, operaţiunile posttranzacţionare în natura prelucrării şi tran-
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(511) NCL(11-2018)
(320) 2018.07.20
09 - software de calculatoare descărcabil şi software pentru aplicaţii mobile care conţin informaţii de referinţă în domeniile finanţelor,
investiţiilor, afacerilor, ştirilor; programe de
calculator pentru accesarea unei varietăţi de
baze de date în domeniile afacerilor; software de comunicaţii pentru a facilita transferul
de date electronice prin furnizarea accesului
la baze de date care oferă informaţii despre

MĂRCI
afaceri; programe de calculator pentru utilizare în tranzacţionarea acţiunilor şi obligaţiunilor; software de calculatoare pentru colectarea şi distribuirea datelor, schimburile financiare, afacerile cu acţiuni, afacerile cu stocuri
şi tranzacţiile financiare; software pentru
rutarea şi executarea comenzilor pentru
cumpărarea şi vânzarea valorilor mobiliare
pentru utilizare de către brokerii de valori
mobiliare, dealerii şi clienţii acestora; software descărcabil care furnizează informaţii pentru utilizare în legătură cu diligenţa cuvenită
de cunoaştere a clienţilor, informaţii privind
conformitatea cu reglementările în domeniul
serviciilor financiare şi evaluarea riscurilor
corporative;
16 - publicaţii tipărite, şi anume cărţi, reviste,
jurnale, directoare, pamflete şi broşuri care
conţin informaţii de referinţă privind o varietate de subiecte din domeniul finanţelor, investiţiilor, proprietăţii corporative şi afacerilor;
35 - furnizarea rapoartelor statistice personalizate
privind datele demografice; servicii de evaluare a afacerilor; servicii de informare a afacerilor; agenţii de informare comercială; servicii
de prognoză economică; servicii de cercetare
de afaceri; furnizarea informaţiilor statistice;
36 - furnizarea informaţiilor cu privire la serviciile
de consultanţă financiară; furnizarea asistenţei de cercetare pe tema serviciilor de consultanţă financiară; furnizarea rapoartelor
statistice personalizate privind datele financiare; analiză financiară; consultanţă financiară; evaluări fiscale; bursa de cotaţii de preţuri; transferuri electronice de fonduri; furnizarea informaţiilor financiare privind obligaţiunile; garanţii prin obligaţiuni, vânzări comerciale şi trusturi de schimb valutar şi de investiţii; servicii financiare, şi anume furnizarea
informaţiilor financiare de natura comerţului
pe piaţă şi informaţii despre cotaţiile titlurilor
de valoare; servicii de asistenţă comercială
în domeniul valorilor mobiliare financiare, şi
anume compararea comerţului, colectarea,
prelucrarea, tabelarea, distribuţia, negocierea şi executarea; furnizarea informaţiilor
privind tranzacţionarea valorilor mobiliare, şi
anume clasificarea valorilor mobiliare, a brokerilor, a dealerilor şi a emitenţilor; calcularea, furnizarea şi actualizarea în beneficiul
altora a indicilor şi sub-indicilor ratelor titlurilor de valoare financiare; servicii financiare
automatizate, şi anume brokerajul on-line al
valorilor mobiliare prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare; furnizarea bazelor
de date electronice on-line cu informaţii des-
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pre valorile mobiliare prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare; furnizarea
serviciilor de informare în domeniul informaţiilor economice, financiare, monetare şi informaţiilor privind bursa de valori, informaţiilor privind tranzacţiile valutare;
38 - servicii de telecomunicaţii, şi anume furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea
globală de calculatoare; comunicarea prin
terminale de calculator, şi anume transmiterea electronică a datelor, mesajelor şi documentelor prin terminale de calculator; transmiterea prin calculator a datelor, mesajelor,
informaţiilor şi imaginilor; servicii de poştă
electronică; transmiterea electronică a mesajelor; furnizarea bazelor de date on-line electronice care furnizează abonaţilor informaţii
privind tranzacţiile referitoare la valorile mobiliare şi furnizează instituţiilor şi investitorilor
individuali cu o reţea automată de tranzacţionare a valorilor mobiliare;
42 - software în calitate de serviciu (SaaS) care
oferă software care furnizează informaţii financiare de natura schimburilor financiare şi
comerciale, decontărilor comerciale, informaţii privind pieţele financiare, informaţii pentru
utilizare în comerţul cu mărfuri şi prognoză;
software nedescărcabil, care conţine informaţii financiare, precum şi baze de date ale
înregistrărilor publice pentru utilizare în legătură cu diligenţa cuvenită de cunoaştere a
clienţilor şi evaluarea riscurilor corporative;
cercetare şi consultanţă în domeniul inteligenţei şi securităţii;
(220) 2018.07.30
35 - furnizarea informaţiilor în genul ştirilor şi comentariilor, analizelor şi rapoartelor privind
performanţa pieţei şi stabilirea preţurilor obligaţiunilor municipale, ştirilor, analizelor privind numerarul şi conformitatea trezoreriei
corporative, ştirilor, analizelor privind fuziunile şi achiziţiile, informaţii privind proprietatea
corporaţiilor, informaţii privind directorii corporativi şi financiari, operaţiunile posttranzacţionare în natura prelucrării şi tranzacţiei comerciale, alocarea şi reconcilierea
contului pe pieţele mondiale de valori mobiliare;
38 - servicii de calculatoare, şi anume furnizarea
unei baze de date cu ştiri şi informaţii de
afaceri, fişiere de afaceri corporative şi rapoarte de afaceri pentru cercetare juridică şi
de conformitate, care oferă acces la baze de
date on-line electronice care oferă informaţii
despre valorile mobiliare prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare;
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42 - software nedescărcabil, care conţine funcţii
de căutare şi cercetare documentare pentru
documente publice care furnizează informaţii
pentru utilizare în legătură cu diligenţa cuvenită de cunoaştere a clienţilor.
(531) CFE(8) 26.03.23; 26.13.25; 27.05.21.

(210) 042935
(220) 2018.08.13
(730) Qualcomm Incorporated, US
5775 Morehouse Drive, San Diego, CA
92121-1714, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2018)
09 - hardware de calculatoare; software de calculatoare; unităţi centrale de prelucrare a datelor (UCP); circuite integrate; microprocesoare;
microcontrolere;
semiconductoare;
modemuri; senzori; încărcătoare de baterii;
accelerometre; programe de aplicaţii; acceleratoare de hardware de calculatoare; plăcuţe
imprimate; plăcuţe imprimate echipate; circuite de conversie a datelor; dispozitive de
stocare a datelor, şi anume cipuri şi marcaje
cu retransmiţător şi pachete de carduri care
le conţin; plăci de machetă, placi de evaluare
şi seturi de mijloace de proiectare pentru
semiconductoare, senzori şi software; controlere de semnale digitale; procesoare de
semnale digitale; sintetizatoare digitale directe; auriculare; cartele electronice de acces;
cartele electronice de identificare; etichete
electronice, materiale publicitare colante
electronice şi etichete electronice pentru
identificare şi securitate; tichete electronice;
manşete electronice; căşti telefonice; electronică de mare putere, şi anume amplificatoare cu radiofrecvenţă (RF), întrerupătoare
de înaltă tensiune şi senzori de baterie; microcircuite; microcalculatoare; telefoane mobile; dispozitive activate tehnologic de comunicaţii cu rază scurtă de acţiune (NFC); tranzistori de radiofrecvenţă; interfeţe utilizator
pentru dispozitive electronice; dispozitive de
comunicaţii fără cablu pentru înregistrarea,
organizarea, transmiterea, primirea, manipularea şi revizuirea fişierelor de voce, text,
date, imagine şi audio; hardware de calculatoare, software de calculatoare şi micropro-
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grame, unităţi centrale de prelucrare a datelor (UCP), semiconductoare, circuite integrate, microcontrolere şi hardware de calculatoare, software de calculatoare, unităţi centrale de prelucrare a datelor (UCP), circuite
integrate, microprocesoare, microcontrolere,
semiconductoare, modemuri, senzori, încărcătoare de baterii, accelerometre, programe
de aplicaţii, acceleratoare de hardware de
calculatoare, plăcuţe imprimate, plăcuţe imprimate echipate, circuite de conversie a
datelor, dispozitive de stocare a datelor, şi
anume cipuri şi marcaje cu retransmiţător şi
pachete de carduri care le conţin, plăci de
machetă, plăci de evaluare şi seturi de mijloace de proiectare pentru semiconductoare,
senzori şi software, controlere de semnale
digitale, procesoare de semnale digitale,
sintetizatoare digitale directe, auriculare,
cartele electronice de acces, cartele electronice de identificare, etichete electronice, materiale publicitare colante electronice şi etichete electronice pentru identificare şi securitate, tichete electronice, manşete electronice,
căşti telefonice, electronică de mare putere,
şi anume amplificatoare cu radiofrecvenţă
(RF), întrerupătoare de înaltă tensiune şi
senzori de baterie, microcircuite, microcalculatoare, telefoane mobile, dispozitive activate
tehnologic de comunicaţii cu rază scurtă de
acţiune (NFC), tranzistori de radiofrecvenţă,
interfeţe utilizator pentru dispozitive electronice, dispozitive de comunicaţii fără cablu
pentru înregistrarea, organizarea, transmiterea, primirea, manipularea şi revizuirea fişierelor de voce, text, date, imagini şi audio,
hardware de calculatoare, software de calculatoare şi microprograme, unităţi centrale de
prelucrare a datelor (UCP), semiconductoare, circuite integrate, microcontrolere, analiză
şi urmărire, toate destinate utilizării în elaborarea programelor independente utilizate în
dispozitive precum comutatoare de reţea,
module de comandă a motorului, scanere
tomografice computerizate, controlere de
automatizare industrială, ansamblul echipamentelor electronice ale unui avion şi microreceptoare telefonice fără fir; mijloace de
elaborare pe bază de hardware de calculatoare şi software de calculatoare, şi anume
compilatoare, programe de corectare, medii
integrate de elaborare, control al rulării unui
program, analiză şi urmărire a evenimentelor, toate pentru a fi utilizate în elaborarea
programelor independente utilizate în aplicaţii industriale, pentru aparate de uz casnic şi
pentru autovehicule; hardware de calculatoa-
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re şi software de calculatoare pentru transferul, stocarea, conversia şi afişarea datelor
dispozitivelor medicale; hardware de calculatoare şi software de calculatoare pentru crearea, programarea, controlul, codarea, scanarea, citirea şi interpretarea cipurilor şi etichetelor RFID (identificare în radiofrecvenţă) şi
NFC (comunicaţie cu rază scurtă de acţiune);
software de calculatoare pentru încărcarea
telefoanelor inteligente, tabletelor şi dispozitivelor electronice mobile; software de calculatoare pentru permiterea funcţionalităţii sistemelor, aparatelor şi echipamentelor de
protecţie şi testare; software de calculatoare
pentru permiterea funcţionalităţii senzorilor
pentru utilizare în autovehicule, aparate de
uz casnic, aplicaţii industriale şi medicale;
software de calculatoare pentru gestionarea
reţelelor de calculatoare; software de calculatoare pentru urmărire; software de calculatoare, hardware de calculatoare şi seturi de
microcipuri pentru utilizare cu aparate de
comunicaţii fără cablu, dispozitive electronice
de larg consum, telefoane inteligente, camere digitale, camere IP, drone, vehicule aeriene fără pilot (UAVS) şi computere portabile
mobile; periferice de calculator pentru prelucrarea semnalelor digitale, pentru prelucrarea datelor de fond şi a informaţiilor despre
sistemele de operare ale calculatorului, pentru urmărirea activităţii şi locaţiei utilizatorilor,
pentru permiterea activării prin vorbire, atingere şi pentru detectarea mesajelor senzoriale şi lansarea aplicaţiilor care corespund
mesajelor senzoriale specifice şi hardware
de calculatoare şi software de calculatoare şi
seturi de microcipuri pentru utilizarea cu
aceste produse; software de calculatoare şi
hardware de calculatoare şi seturi de microcipuri pentru reproducerea directă a muzicii
şi pentru sincronizarea audiodifuzoarelor în
dispozitivele electronice de uz casnic; software de calculatoare, şi anume compilatoare, linkere, software de suport pentru asistarea în elaborarea programelor independente
şi software pentru asistarea în elaborarea
aplicaţiilor programate orientate pe obiecte,
cum ar fi sisteme de baze de date; software
de calculatoare, şi anume sisteme de operare, pachete auxiliare de plăcuţe imprimate
(BSPS), software pentru tehnologii de virtualizare, software pentru hipervizoare, software
încorporat, interfaţă de programare a aplicaţiilor (API), biblioteci de programe utilizate
pentru a crea alte programe informatice;
software aplicat pentru autovehicule, consumatori, asistenţă medicală, comunicaţii me-
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dicală, aerospaţială, militară, celulară şi mobilă, pentru reţele, pentru blocul de control al
motorului, energetice inteligente, şi aplicaţii
industriale, seturi de protocoale, software de
configurare şi software de optimizare; software de filtrare a conţinutului, şi anume software de calculatoare pentru controlul conţinutului pus la dispoziţia unui utilizator; software pentru planul de comandă; software
pentru planul de date; dispozitiv de prelucrare a datelor şi programelor pentru activarea,
controlul, gestionarea şi monitorizarea tuturor
aspectelor unui sistem de plată şi/sau accesului fără hârtie care utilizează tehnologia
RFID (identificare în radiofrecvenţă) şi/sau
tehnologia NFC (comunicaţie cu rază scurtă
de acţiune), inclusiv pentru a permite utilizatorilor să-şi reîncarce conturile de plată la
distanţă; software de calculatoare pentru
inspecţia profundă a pachetelor; software de
calculatoare descărcabil pentru proiectarea
de hardware de calculatoare şi elaborarea de
software pentru seturi de microcircuite pentru
dispozitive fără fir; pachet software de protecţie a datelor întreprinderilor pentru utilizarea în ecluză şi alte dispozitive de reţea pentru a asigura securitatea reţelei; software
pentru zidul de protecţie în reţele; pachet
software de reţea, de protecţie a datelor şi de
asigurare a cooperării integrat; software de
securitate pe Internet; pachet software de
detecţie şi prevenire a intruziunilor; pachet
software de echilibrare a încărcăturii; software de operare a VPN (reţea privată virtuală);
circuite integrate, hardware şi software de
calculatoare pentru prelucrarea semnalelor
în aparate de comunicaţii fără fir, dispozitive
electronice de uz casnic, dispozitive media
portabile, dispozitive de jocuri mobile, dispozitive de calcul de buzunar şi telefoane inteligente; aparat pentru înregistrarea, transmiterea sau reproducerea sunetului sau a imaginilor; suporturi de informaţii magnetice; discuri de înregistrare; interfeţe de reţea de
calculatoare; module electronice, electrotehnice şi electromagnetice; echipament de
prelucrare a datelor; aparat de stocare a
datelor; interfeţe pentru calculatoare; cartele
inteligente; circuite integrate cu cartele inteligente; cipuri şi etichete RFID (identificare în
radiofrecvenţă); hardware şi software de
calculatoare pentru crearea, programarea,
controlul, codarea, scanarea, citirea şi interpretarea cipurilor şi etichetelor RFID (identificare în radiofrecvenţă); cartele inteligente
fără contact; cartele inteligente cu interfaţă
duală; circuite integrate cu interfaţă duală
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care asigură o legătură între cartelele fără
contact şi cartelele cu contact; dispozitive de
înregistrare şi dispozitive de citire pentru
transmisie fără fir pe şi de pe microcipurile
transponder; dispozitiv electronic pentru înregistrarea şi citirea transmisiei fără fir pe şi
de pe microcipurile transponder; programe
de calculator pentru controlul transmiterii
datelor şi citirea datelor de pe microcipurile
transponder; maşini de prelucrare a datelor
pentru determinarea tarifelor utilizând microcipuri transponder; cartele inteligente codificate; hardware de calculatoare, software de
calculatoare şi dispozitive periferice utilizate
pentru controlul accesului şi autentificării;
dispozitive portabile de urmărire a activităţii;
periferice pentru computere portabile; telefoane inteligente; dispozitiv de telecomunicaţie portabil; procesoare cu mai multe nuclee;
circuite integrate specializate (ASIC); circuite
integrate încorporate cu software; procesoare de semnale; procesoare de semnale digitale (PSD); procesoare vectoriale; procesoare de semnale vectoriale; procesoare de
comunicaţii; procesoare de reţea utilizate în
echipamente de reţea şi de telecomunicaţii;
acceleratoare hardware specializate; procesoare a canalelor de transmisie directă a
semnalelor fără fir; staţii de bază pe un cip, şi
anume staţii de bază fără fir pe un cip; circuite integrate, şi anume microcipuri de bază a
sistemelor şi sisteme pe un cip (SOC); microcontrolere cu mai multe nuclee; seturi de
circuite integrate cu semiconductoare constituite în principal din circuite integrate cu semiconductoare; module de circuite integrate
sub formă de pachete şi pachetare de semiconductoare, şi anume pachetare redistribuită a microcipurilor (RCP) şi sisteme în pachet
(SiP); tranzistoare de putere de radiofrecvenţă (RF); semiconductoare de radiofrecvenţă;
traductoare, şi anume traductoare inerţiale,
traductoare de presiune, traductoare magnetice, traductoare tactile toate pentru autovehicule, pentru aparate de uz casnic şi pentru
utilizare în aplicaţii industriale; traductoare de
distanţe; traductoare radar; traductoare capacitive; traductoare de acceleraţie; traductoare giroscopice; traductoare pentru interfeţe computerizate cu software, microprograme
şi circuite integrate electronice; sisteme sensibile compuse din traductoare, software de
calculatoare, microprocesoare, microcontrolere şi protocoale logice sau fără fir care
permite funcţionalitatea traductoarelor pentru
autovehicule, pentru aparate de uz casnic şi
pentru utilizare în aplicaţii industriale; instru-
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mente electronice de testare pentru elaborarea şi testarea sistemelor bazate pe microprocesoare; memorii cu semiconductoare;
dispozitive semiconductoare, microcontrolere, circuite integrate, plăcuţe imprimate, seturi de microcipuri, toate pentru gestionarea
frecvenţei de operare, tensiunii şi puterii,
optimizarea puterii statice şi dinamice, gestionarea puterii, optimizarea puterii sau reducerea puterii; semiconductoare, traductoare
şi software pentru autovehicule, aparate de
uz casnic, aerospaţială, militară, în comunicaţie celulară şi mobilă, de reţea, pentru blocul de control al motorului, energetice inteligente şi aplicaţii industriale; semiconductoare şi software pentru utilizare în aplicaţii medicale şi de asistenţă medicală; semiconductoare, senzori şi software pentru conexiune
fără fir, pentru gestionarea bateriilor, pentru
reţele inteligente, pentru utilizare în aplicaţii
inteligente de măsurare, unităţi de control al
motorului (ECU) şi sisteme de monitorizare a
presiunii în pneuri (TPMS); microcontrolere,
microprograme, senzori şi dispozitive de
radiofrecvenţă (RF) şi de circuite analogice
pentru utilizarea cu încărcătoare fără fir eficiente energetic; plăci de circuite imprimate, şi
anume plăci de evaluare şi set de eşantioane
de proiectare compuse din software pentru
semiconductoare, senzori şi software; semiconductoare şi software pentru utilizare în
dispozitive medicale portabile, dispozitive de
diagnostic şi de monitorizare a pacienţilor,
dispozitive de terapie şi dispozitive pentru
imagistică medicală; software pentru aplicaţii
informatice, şi anume software de calculatoare pentru utilizare în aplicaţii pentru calcule
multimedia, grafice video, audio şi intensive
numeric; software pentru comutarea reţelei
de calculatoare; software de reţea pentru
convergenţa computerelor; software pentru
asigurarea cooperării în reţeaua de calculatoare; software pentru calitatea serviciilor;
software de acces la reţea; software de reţea
pentru operarea seturilor de microcipuri;
software de reţea pentru prelucrarea conţinutului; software de calculatoare, şi anume
microprograme, aplicaţii şi mijloace de proiectare, utilizate în prelucrarea conţinutului în
reţea; software de prevenire a deranjamentelor; software de verificare a pachetelor cu
menţinerea stării; software de verificare a
aplicaţiilor cu menţinerea stării; software pentru protecţia datelor întreprinderilor; software
pentru radiocontroler fără fir; software de
gestionare a liniei de comandă; software
pentru sistemul voce peste PI; software
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pentru sistemul video peste PI; software de
reţea şi de protecţie a datelor pentru utilizarea cu echipamente unificate de gestionare a
ameninţărilor, ecluze, dispozitive integrate de
acces, routere, comutatoare, controlere, staţii
de bază, hub-uri şi dispozitive de protecţie;
software utilitar pentru facilitarea utilizării
calculatorului în locaţii îndepărtate şi pentru
facilitarea comunicării între utilizatorii mobili
în reţele; software de calculatoare pentru
asigurarea protecţiei utilizatorilor aflaţi la
distanţă şi pentru implementarea măsurilor
de protecţie a calculatoarelor, software şi a
reţelei pentru utilizatorii aflaţi la distanţă;
instrument de modelare programată bazat pe
componente, care include o interfaţă grafică
de utilizator, generatoare automate de coduri
şi o bază de cunoştinţe încorporată pentru
utilizarea în proiectarea, dezvoltarea, implementarea, verificarea şi optimizarea rapidă a
aplicaţiilor încorporate; software pentru utilizarea în elaborarea altor titluri de software;
publicaţii electronice descărcabile cu posibilitate de căutare, şi anume manuale de referinţă, ghiduri de utilizare, note de aplicaţie şi
specificaţii tehnice ale produselor pentru
semiconductoare, senzori şi software; manuale de utilizare în format electronic furnizate
împreună cu cele sus-menţionate;
38 - furnizarea informaţiilor în domeniul telecomunicaţiilor şi a informaţiilor de telecomunicaţie referitoare la comunicaţiile fără fir şi
tehnologiile mobile; consultanţă în domeniul
serviciilor de telecomunicaţii, şi anume
transmiterea vocii, datelor şi documentelor
prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii;
42 - furnizarea informaţiilor în domeniul calculatoarelor, software de calculatoare şi sistemelor informatice; furnizarea informaţiilor în
domeniul proiectării şi dezvoltării reţelelor de
date computerizate; furnizarea informaţiilor în
domeniul securităţii reţelei şi securităţii informatice; proiectarea pentru terţi a circuitelor integrate, a semiconductoarelor, microprocesoarelor, hardware şi software de calculatoare, precum şi a pachetelor software şi
reţelelor de comunicaţii; dezvoltarea, proiectarea şi testarea semiconductoarelor, dispozitivelor semiconductoare, circuitelor integrate, microcontrolerelor, procesoarelor, dispozitivelor de radiofrecvenţă (RF), a senzorilor şi
a software, a modulelor electrotehnice şi
electromagnetice, a pieselor şi elementelor
constructive ale acestora, a dispozitivelor de
stocare a datelor, interfeţelor, cartelelor inteligente, controlerelor pentru cartele inteligen-
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te, controlerelor pentru cipuri şi etichete
RFID pentru terţi; dezvoltarea software de
calculatoare în domeniul aplicaţiilor mobile;
proiectarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţie fără fir pentru transmiterea şi recepţia de voce, date şi video; proiectarea şi
dezvoltarea tehnologiei de încărcare a bateriilor; proiectarea şi dezvoltarea sistemelor de
reţele de date; proiectarea şi dezvoltarea
sistemelor de securitate a reţelei şi de securitate a calculatoarelor; proiectarea şi dezvoltarea hardware şi software de calculatoare
pentru operarea şi controlul dronelor; proiectarea şi dezvoltarea hardware şi software de
calculatoare pentru operarea şi controlul
roboţilor; proiectarea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculatoare pentru operarea
şi controlul autovehiculelor; computerizare în
nori cu software pentru transferul, stocarea,
conversia şi afişarea datelor dispozitivelor
medicale; dezvoltarea tehnologiei de transport de energie fără fir pentru utilizarea în
dispozitivele de încărcare; platformă ca serviciu (PAAS), care include platforme software
pentru utilizare în dezvoltarea, programarea,
construirea şi prototiparea dispozitivelor IOT
(Internetul lucrurilor); platformă ca serviciu
(PAAS), care include platforme software pentru achiziţionarea, transmiterea, conversia şi
stocarea fără fir a datelor dispozitivelor medicale; furnizarea informaţiilor tehnice în domeniul semiconductoarelor, dispozitivelor
semiconductoare, circuitelor integrate, microcontrolerelor, procesoarelor, dispozitivelor
de radiofrecvenţă (RF), senzorilor şi software; consultanţă în domeniul tehnologiei telecomunicaţiilor; proiectarea şi dezvoltarea
sistemelor de comunicaţie fără fir în scopul
autentificării; asigurarea utilizării temporare a
aplicaţiilor software nedescărcabile on-line,
platformelor de dezvoltare şi instrumentelor
de dezvoltare care permit inginerilor programatori de software să dezvolte, să programeze, să construiască şi să creeze prototipuri de software pentru circuite integrate,
cipuri şi echipamente de prelucrare a datelor;
servicii de programare a calculatoarelor; cercetarea şi proiectarea antenelor pentru scanarea, citirea şi interpretarea cipurilor şi etichetelor RFID; cercetarea şi proiectarea aparatelor, instrumentelor şi echipamentelor
NFC (comunicaţii cu rază scurtă de acţiune);
servicii de consiliere în legătură cu toate cele
sus-menţionate.
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(210) 042991
(220) 2018.08.29
(730) ECOFIN-CONSULT-EVALUARE S.R.L., MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 34,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

043073
2018.09.14
87/835,336; 87/835,345
2018.03.15
US
Twentieth Century Fox Film Corporation,
corporaţie din Statul Delaware, US
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(11-2018)
(320) 2018.03.15

(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.11; 11.03.18; 25.01.06;
25.01.25; 25.03.03; 27.05.09.
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09 - filme; filme cinematografice; filme cinematografice de tipul science-fiction, fantezie, acţiune, aventură, comedie, dramă, muzică şi
divertisment pentru copii; DVD-uri preînregistrate care conţin science-fiction, fantezie,
acţiune, aventură, comedie, dramă, muzică
şi divertisment pentru copii; CD-uri preînregistrate care conţin science-fiction, fantezie,
acţiune, aventură, comedie, dramă, muzică
şi divertisment pentru copii şi spectacole
muzicale; CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri şi
carduri de memorie flash preînregistrate;
înregistrări audio şi video; înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate; fişiere cu
coloane sonore de filme cinematografice,
descărcabile; CD-uri preînregistrate care
conţin coloane sonore de filme cinematografice; înregistrări audio şi video descărcabile
care conţin science-fiction, fantezie, acţiune,
aventură, comedie, dramă, muzică şi divertisment pentru copii; filme descărcabile; filme
cinematografice descărcabile; filme cinematografice, programe de televiziune şi înregistrări video descărcabile care conţin sciencefiction, fantezie, acţiune, aventură, comedie,
dramă, muzică şi divertisment pentru copii;
tonuri de apel, tonuri de avertizare, grafice,
imagini de fundal, jocuri şi muzică descărcabile; tonuri de apel, tonuri de avertizare, grafice, imagini de fundal, jocuri şi muzică descărcabile printr-o reţea globală de calculatoare şi dispozitive fără fir; software; software de
calculatoare; cărţi descărcabile; cărţi audio;
software descărcabil; software pentru economizor de ecran; jocuri de calculator; software pentru jocuri; software pentru jocuri,
descărcabil; software pentru jocuri video;
suporturi de mouse; accesorii pentru calculatoare; accesorii pentru telefoane mobile; cutii

MĂRCI
de transport pentru telefoane mobile, alte
dispozitive mobile şi calculatoare; magneţi
decorativi; produse de optică; ochelari; tocuri
pentru ochelari; aplicaţii software mobile
descărcabile; aplicaţii software mobile descărcabile pentru dispozitive de comunicaţii
mobile utilizate la distribuţia de materiale
video digitale, fişiere video, jocuri video şi
conţinut multimedia; aplicaţii software descărcabile pentru pariuri; software de aplicaţii
mobile; software de aplicaţii mobile, descărcabil; software de aplicaţii de calculator, descărcabil, pentru telefoane mobile, inclusiv
software pentru jocuri; software de aplicaţii
de calculator, descărcabil, pentru jocuri pe
un telefon mobil, o tabletă sau alte dispozitive electronice portabile; software pentru jocuri video destinat utilizării cu dispozitive
mobile; programe pentru jocuri electronice;
programe descărcabile pentru jocuri electronice; software pentru jocuri electronice; programe pentru jocuri pe calculator; programe
descărcabile pentru jocuri pe calculator; programe pentru jocuri interactive; software pentru jocuri interactive; aplicaţii software şi aplicaţii descărcabile, şi anume software de aplicaţii de calculator pentru jocuri; software
descărcabile pentru jocuri video destinat
utilizării pe dispozitive fără fir; software pentru jocuri de calculator, descărcabil dintr-o
reţea globală de calculatoare; software pentru jocuri de calculator pentru jocuri video şi
de calculator; programe de calculator pentru
jocuri video; software de divertisment pentru
jocuri pe calculator; software pentru jocuri de
realitate virtuală; software pentru realitate
augmentată; software pentru realitate augmentată destinat utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală în scop de divertisment
şi jocuri; ochelari de realitate virtuală; căşti
pentru realitate virtuală; minicăşti de urechi;
căşti auriculare; căşti audio; publicaţii electronice; publicaţii electronice, şi anume cărţi,
reviste de benzi desenate, reviste, manuale
şi broşuri care conţin divertisment, ştiri, muzică şi arte; tocuri pentru ochelari fără braţe;
huse pentru telefoane mobile; huse pentru
dispozitive mobile; huse pentru dispozitive
electronice; genţi adaptate pentru laptopuri;
huse pentru telefoane inteligente;
41 - servicii de divertisment; servicii de divertisment sub formă de divertisment audio, vizual
şi audiovizual; servicii de divertisment sub
formă de conţinut audio, vizual, audiovizual
şi digital; servicii de educaţie; prezentare şi
distribuţie de lucrări audio şi vizuale sub
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formă de filme cinematografice; furnizare de
activităţi sportive şi culturale; servicii de
educaţie şi divertisment, şi anume producţie,
distribuţie şi prezentare de lucrări audio şi
vizuale sub formă de filme cinematografice,
filme şi programe de televiziune; servicii de
divertisment sub formă de seriale de televiziune, serii de programe multimedia, emisiuni
radiofonice, filme cinematografice, materiale
video, filme şi clipuri de filme; furnizarea
informaţiilor on-line în materie de divertisment; furnizarea unei baze de date computerizate on-line cu informaţii în materie de
divertisment şi educaţie; furnizarea informaţiilor on-line în domeniul divertismentului şi
educaţiei; furnizarea informaţiilor on-line în
domeniul lingvisticii; furnizarea informaţiilor
on-line în domeniul programelor de televiziune, filmelor cinematografice, filmelor, programelor radiofonice, programelor multimedia şi
divertismentului video prin intermediul Internetului şi reţelelor de comunicaţii; furnizarea
unui site web cu conţinut audio, vizual şi
audiovizual nedescărcabil; furnizarea unui
site web cu filme cinematografice, materiale
video, filme şi clipuri de filme nedescărcabile;
servicii de divertisment sub formă de materiale video şi imagini nedescărcabile; servicii
de divertisment sub formă de materiale video
şi imagini nedescărcabile cu spectacole de
televiziune, filme şi serii de programe multimedia despre science-fiction, fantezie, acţiune, aventură, comedie, dramă, muzică şi
divertisment pentru copii transmise prin intermediul Internetului şi reţelelor de comunicaţii;
servicii de divertisment sub formă de materiale video şi imagini nedescărcabile cu filme
cinematografice transmise prin intermediul
Internetului şi reţelelor de comunicaţii; servicii de divertisment şi educaţie sub formă de
seriale de televiziune şi de programe multimedia cu subiecte de interes uman general
distribuite pe diverse platforme prin forme
multiple de mijloace de transmisie; furnizarea
informaţiilor în materie de divertisment terţilor
printr-o reţea globală de calculatoare; servicii
pentru parcuri de distracţii şi cele tematice;
servicii de divertisment sub formă de spectacole muzicale, de comedie şi dramatice în
direct; servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii în direct susţinute de actori,
muzicieni, acrobaţi şi alţi interpreţi; divertisment de tipul spectacolelor de circ; divertisment sub formă de spectacole în direct;
servicii de divertisment, şi anume furnizarea
unui site web pentru pariuri on-line; furnizarea jocurilor de cazinou şi jocurilor video
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nedescărcabile prin intermediul Internetului şi
reţelelor de comunicaţii; servicii de divertisment, şi anume furnizarea jocurilor de calculator on-line; servicii de divertisment sub
formă de furnizarea serviciilor de jocuri
interactive pentru jocuri jucate pe calculator
sau în reţele de comunicaţii; punerea la
dispoziţie de jocuri; furnizarea jocurilor online; servicii de jocuri de calculator on-line;
publicare de software pentru jocuri de
calculator şi video interactive; furnizarea
cărţilor nedescărcabile; furnizarea publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile în
domeniul jocurilor de calculator; servicii de
jocuri electronice furnizate prin intermediul
Internetului sau altor reţele de comunicaţii;
organizarea şi coordonarea jocurilor nedescărcabile pe Internet; furnizarea serviciilor de
divertisment şi informaţii în materie de
divertisment prin intermediul bazelor de date
computerizate, electronice şi on-line; furnizarea de software on-line nedescărcabil pentru
jocuri de realitate virtuală; publicaţii on-line;
cărţi on-line; jurnale on-line, şi anume bloguri
cu opinii personale în domeniul de interes
general, lingvisticii, science-fiction-ului şi
fanteziei; publicare on-line de publicaţii
electronice; servicii de divertisment, inclusiv
furnizarea unui site web cu tonuri de apel,
grafice, fundaluri de ecran şi jocuri; servicii
media mobile şi de divertisment sub forma
pregătirii de conţinut; administrarea muzeelor; servicii prestate de muzee; servicii
muzeografice pentru turism; servicii prestate
de muzee sub formă de expoziţie itinerantă
în domeniul ştiinţei, lingvisticii, explorării,
conservării, naturii şi producţiei de filme;
tururi ghidate de expoziţii în domeniul
science-fiction-ului şi fanteziei; servicii de
educaţie, şi anume furnizarea expoziţiilor în
domeniul ştiinţei, lingvisticii şi conservării
mediului; organizarea evenimentelor comunitare şi culturale; furnizarea expoziţiilor de
divertisment; organizarea şi coordonarea
expoziţiilor în scopuri culturale, educaţionale
şi de divertisment; servicii de educaţie, şi
anume prezentarea unei serii de filme;
organizarea spectacolelor şi evenimentelor
în scopuri culturale; organizarea, coordonarea şi conducerea evenimentelor, veniturile
din care sunt donate pentru caritate; furnizarea taberelor pentru copii şi adulţi; furnizarea
informaţiilor, ştirilor şi comentariilor în domeniul divertismentului; servicii de informare în
materie de recreere; servicii cinematografice;
organizarea şi conducerea aventurilor de
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vânătoare de comori interactive în direct;
expoziţii de artă; publicarea cărţilor;
(220) 2018.09.14
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 digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; extinctoare; aparate electrice;
echipamente electronice; produse electronice; produse electronice de larg consum;
magnetofoane cu casete audio; casetofoane;
casete audio; discuri audio; difuzoare; dispozitive de monitorizare a bebeluşilor; căşti de
ciclism; căşti de protecţie pentru sport; binocluri (optică); benzi audio; înregistrări vizuale
pe orice suporturi; calculatoare de buzunar;
camere video portabile; aparate de fotografiat; dispozitive de redare pentru discuri compacte; CD-ROM-uri; unităţi de CD-ROM (ca
piesă a calculatorului); dispozitive pentru
înregistrarea CD-ROM-urilor (ca piesă a calculatorului); telefoane celulare; feţe pentru
telefoane celulare; aparatură pentru telefoane celulare; decoraţiuni pentru telefoane
celulare; cipuri care conţin înregistrări muzicale; dispozitive de înregistrat compactdiscuri; compasuri (instrumente de măsură);
cartuşe şi discuri cu jocuri de calculator;
hardware de calculatoare; tastaturi de calculator; ecrane de calculator; mouse-uri pentru
calculator; unităţi de disc pentru computere
(informatică); telefoane fără fir; aparate de
fotografiat digitale; aparate digitale de înregistrare de benzi audio; aparate digitale de
înregistrare video; playere video şi audio
digitale; DVD playere; aparate pentru DVD;
aparate de inscripţionare a discurilor video
digitale; organizatoare electronice personale;
lănţişoare pentru ochelari fără braţe; echipament de karaoke; megafoane; microfoane;
MP3-playere; dispozitive de înregistrat MP3;
minidiscuri; aparate de redare cu minidisc;
dispozitive de înregistrat minidiscuri; telefoane mobile; feţe pentru telefoane mobile; aparatură pentru telefoane mobile; decoraţiuni
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pentru telefoane mobile; modemuri (ca piesă
a unui calculator); înregistrări muzicale;
pagere; echipamente de audio portabile;
asistenţi personali digitali; imprimante; radiouri; ochelari de soare; etuiuri pentru ochelari
de soare; telefoane; televizoare; camere
video; aparate de înregistrare de casete video; videocasetofoane; casete pentru jocuri
video; discuri pentru jocuri video; benzi video; casete video; discuri video; videotelefoane; playere de discuri video; înregistrări
video; staţii de radio portative; rezemătoare
pentru încheietura mâinii şi braţ folosite la
calculator; tăvi pentru tastatura de calculator;
accesorii incluse în această clasă pentru
produse electronice de larg consum; manuale stocate digital, vândute împreună cu software pentru jocuri pe calculatoare, software
de calculator, software de calculatoare în
domeniul divertismentului şi jocurilor; discuri
optice preînregistrate; discuri magnetice optice preînregistrate; dispozitive de redare a
discurilor optice pentru date audio, video
şi/sau de calculator; dispozitive de redare a
discurilor magnetice optice pentru date audio, video şi/sau de calculator; dispozitive de
înregistrat discuri optice pentru date audio,
video şi/sau de calculator; dispozitive de
înregistrat discuri magnetice optice pentru
date audio, video şi/sau de calculator; cabluri
electrice; cabluri optice; accesorii incluse în
această clasă pentru produse optice; rigle
gradate pentru birou; rigle gradate pentru
papetărie; măşti; veste de înot; ochelari de
protecţie pentru sport; tuburi cu oxigen; îmbrăcăminte de protecţie; măşti pentru scafandri; cleme nazale pentru scafandri şi înotători; mănuşi de protecţie; dopuri de urechi
(pentru protecţia urechii); bărci de salvare
(plute); firme de neon; muzică şi materiale
audiovizuale preînregistrate pentru suporturi
electronice; încuietori electrice; fire electrice;
lentile de contact.

(210) 043086
(220) 2018.09.18
(730) LAPUŞCHIN Oleg, MD
Str. Valea Apelor nr. 1, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
32 - băuturi nealcoolice, care conţin vin;
33 - vin şi băuturi alcoolice, care conţin vin;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 043099
(220) 2018.09.19
(730) Amadeus ALS GmbH, AT
Wipplingerstrasse 1/2 Top 1, A-1010 Vienna,
Austria
(540)

(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 05.13.01; 05.13.25; 25.01.10; 27.05.08;
28.05.00.
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(210) 043133
(220) 2018.09.27
(730) POHILA Igor, MD
Str. Alexei Şciusev nr. 101, ap. 16,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; servicii de comercializare
pentru terţi prestate de magazine şi magazine on-line cu amănuntul şi/sau angro a produselor diverse, inclusiv produse ecologice;
servicii de marketing şi promovare; servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă; promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine şi magazine on-line cu amănuntul şi/sau angro.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 26.01.03; 26.01.15;
26.01.18; 27.03.11; 27.05.10; 29.01.12.

(210) 043142
(220) 2018.09.28
(730) CIOBANU Vitalie, MD
Str. Profesor Ion Dumeniuc nr. 16, ap. 106,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, verde de diferite
nuanţe.
(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări
angro şi cu amănuntul; operaţii de exportimport; servicii de comercializare pentru terţi
prestate de magazine specializate; servicii
de comercializare pentru terţi prestate de
magazine cu amănuntul sau angro prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă sau
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(591) Culori revendicate: alb, albastru de diferite
nuanţe.
(511) NCL(11-2018)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;

MĂRCI
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05 - produse medicale şi de uz veterinar; produse
igienice de uz medical; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru
oameni şi animale; plasturi, materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare;
fungicide, erbicide;

(511) NCL(11-2018)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edificare şi construcţii;
construcţii transportabile metalice; cabluri şi
fire metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transport; seifuri;

(210) 043156
(220) 2018.10.03
(730) CORCODEL Sergiu, MD
Str. Vasile Coroban nr. 32,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 02.09.10; 24.01.08; 24.01.15; 27.05.01.

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu handicap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi
articole pentru alăptarea bebeluşilor; aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea
sexuală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 03.07.17; 27.05.17; 27.01.12; 29.01.12.

(210) 043143
(220) 2018.09.28
(730) CIOBANU Vitalie, MD
Str. Profesor Ion Dumeniuc nr. 16, ap. 106,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "™", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(11-2018)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edificare şi construcţii;
construcţii transportabile metalice; cabluri şi
fire metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transport; seifuri;
07 - maşini, maşini-unelte; scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare;
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras.
(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.11; 29.01.12.
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(210) 043159
(220) 2018.10.03
(730) DIACOV Olesea, MD
Str. V. Cheltuială nr. 16,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 043160
(220) 2018.10.03
(730) SÎLI Oleg, MD
Str. Petru Zadnipru nr. 14/2, ap. 41,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;

(511) NCL(11-2018)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe.

30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii operaţionale on-line de negociere,
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii
de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă
se face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea produselor şi serviciilor
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de
vânzători, evaluarea performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţa globală de negociere în
legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

92

(210) 043161
(220) 2018.10.03
(730) SÎLI Oleg, MD
Str. Petru Zadnipru nr. 14/2, ap. 41,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

MĂRCI
(210) 043162
(220) 2018.10.03
(730) POJOGA Nicolae, MD
Str. Valea Trandafirilor nr. 24, ap. 41,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii operaţionale on-line de negociere,
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii
de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă
se face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea produselor şi serviciilor
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de
vânzători, evaluarea performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţa globală de negociere în
legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publica; servicii de
cazare temporară.

MD -BOPI 1/2019
(540)

(511) NCL(11-2018)
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 digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 26.04.18; 27.01.03.

(210) 043164
(220) 2018.10.04
(730) COJOCARU Andrian, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 043163
(220) 2018.10.04
(730) COJOCARU Andrian, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS

(511) NCL(11-2018)
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 digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; extinctoare.
(531) CFE(8) 15.09.02; 24.17.09; 27.05.08.

(210) 043175
(220) 2018.10.04
(730) FAES FARMA, S.A., ES
Avenida Autonomía 10,
(Bizkaia), Spania
(540)

48940

Leioa

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice neurotonice, produse
farmaceutice pentru stimularea apetitului,
medicamente pediatrice.

(210) 043189
(220) 2018.10.08
(730) GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L., BE
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussel, Belgia
(540)
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(511) NCL(11-2018)
35 - servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine cu amănuntul sau angro,
inclusiv prin Internet, a produselor alimentare, şi anume produse de cofetărie şi dulciuri;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială;
43 - servicii de alimentaţie publică; bufete cu
autoservire; restaurante (servirea mesei).

(210) 043199
(220) 2018.10.11
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2018)
03 - cosmetice; produse nemedicinale pentru
îngrijirea pielii; creme pentru piele; creme
pentru ochi; produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice); produse de toaletă
nemedicinale.

(210) 043203
(220) 2018.10.16
(730) Gulbahar Tobacco International FZE, AE
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
Emiratele Arabe Unite
(540)

(511) NCL(11-2018)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
ţigarete; ţigarete electronice; ţigări de foi;
brichete pentru fumători.

MĂRCI
(210) 043205
(220) 2018.10.10
(730) GHEREG Radu, MD
Str. Bucovinei nr. 35,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2019
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
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).

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "AVEM GRIJA DE MAŞINA TA", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru,
albastru-deschis, negru.
(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;

(210) 043225
(220) 2018.10.19
(730) Pfizer Inc., US
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - preparate farmaceutice.

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 26.11.07; 27.05.24; 29.01.15.

(210) 043206
(220) 2018.10.11
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate
comercială, MD
MD-5024,
Gura
Căinarului,
Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;

(210) 043226
(220) 2018.10.19
(730) NIPPON SODA CO., LTD., JP
2-1, Ohtemachi 2-chome,
Tokyo, Japonia
(540)

Chiyoda-ku,

(511) NCL(11-2018)
05 - fungicide; fungicide de uz agricol, horticol şi
pentru grădina casei; insecticide de uz agricol, horticol şi pentru grădina casei; erbicide
de uz agricol, horticol şi pentru grădina casei;
acaricide de uz agricol, horticol şi pentru
grădina casei; insecticide pentru combaterea
termitelor; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare.
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MD - BOPI 1/2019
(210) 043235
(220) 2018.10.17
(730) APOSTOL Alexandru, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 34, ap. 54,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
CUZNEŢOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001,Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(511) NCL(11-2018)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; 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 de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
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(210) 043236
(220) 2018.10.17
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
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 de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);

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

MD -BOPI 1/2019
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 043252
(220) 2018.10.23
(730) CROITOR Serghei, MD
Str. Cotovschii nr. 84, ap. 5, MD-3805,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 043257
(220) 2018.10.26
(730) POLISANO PRIM S.R.L., MD
Str. Costiujeni nr. 6, bloc 2, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu handicap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi
articole pentru alăptarea bebeluşilor; aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea
sexuală;

(210) 043258
(220) 2018.10.25
(730) SÎRBU Alexandr, MD
Str. Maria Lătăreţu nr. 5,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, verde-deschis,
verde-închis, roşu.
(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ.
(531) CFE(8) 05.07.08; 05.13.08; 25.03.07; 25.03.15;
27.05.24; 29.01.04.
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(210) 043259
(220) 2018.10.25
(730) SÎRBU Alexandr, MD
Str. Maria Lătăreţu nr. 5,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, verdedeschis, verde-închis.
(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ.
(531) CFE(8) 05.03.11; 05.03.15; 05.13.08; 26.01.15;
26.01.18; 26.11.22; 27.05.24; 29.01.14.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2018)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(8) 03.04.04; 03.04.24; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.11.

(210) 043262
(220) 2018.10.24
(730) DIAVOR Radu, MD
Str. Socoleni nr. 23 ap. 101,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 043269
(220) 2018.10.25
(730) JUC Andrei, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 47,
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 1/2019
(210) 043294
(220) 2018.10.30
(730) LIFTING-LOGISTIC GRUP S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
09 - suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi digitale de înregistrare; mecanisme
pentru aparate cu preplată; calculatoare;
software de calculatoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.

(210) 043275
(220) 2018.10.25
(730) ViiV Healthcare UK (No. 4) Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben.
(511) NCL(11-2018)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edificare şi construcţii;
construcţii transportabile metalice; cabluri şi
fire metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transport; seifuri;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;

(511) NCL(11-2018)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi medicale; vaccinuri.

(210) 043283
(220) 2018.10.29
(730) ViiV Healthcare UK (No. 4) Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
(540)

20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
22 - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; marchize din materiale textile sau sintetice; vele;
saci pentru transportul şi depozitarea materialelor în vrac; materiale de capitonare, umplutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei,
cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice; materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(8) 03.03.01; 03.03.24; 27.05.17; 29.01.13.

(511) NCL(11-2018)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi medicale; vaccinuri.
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(210) 043300
(220) 2018.10.31
(730) "Nertus Ltd" S.R.L., UA
Ul. Netecenskaia nr. 25, of. 21, Kharkiv,
Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - acaricide, produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare (substanţe chimice toxice),
fungicide, erbicide, pesticide, insecticide
(preparate pentru distrugerea insectelor),
fungicide pentru tratarea seminţelor, preparate pentru distrugerea larvelor de insecte,
insectifuge, preparate pentru distrugerea
animalelor şi plantelor dăunătoare, produse
chimice pentru tratarea mălurii, produse chimice pentru tratarea bolilor viţei-de-vie.

TRADEMARKS
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
(531) CFE(8) 03.03.01; 03.03.24; 07.03.01; 21.01.25;
27.01.12; 27.05.03.

(210) 043304
(220) 2018.11.01
(730) GLADCOV Serghei, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 2E, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 043303
(220) 2018.11.01
(730) SÎRBU Ludmila, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
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(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);

MĂRCI
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;

MD -BOPI 1/2019
(210) 043306
(220) 2018.11.01
(730) X-STYLE CERAMICA S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, of. 244,
MD-2001, 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;
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;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.01.08; 02.01.15; 18.05.07; 27.05.17;
28.05.00.

(210) 043305
(220) 2018.11.01
(730) X-STYLE CERAMICA S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, of. 244,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "®", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, roşu, bej.
(511) NCL(11-2018)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

(511) NCL(11-2018)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.
(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.09.

(210) 043309
(220) 2018.11.05
(730) BESCHIERU Daria, MD
Str. Nicolae Milescu-Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 043313
(220) 2018.11.01
(730) TURTA Teodor, MD
Str. Gh. Asachi nr. 64, bloc 1, ap. 39,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.03; 02.01.04; 02.01.22;
02.03.01; 26.05.14; 26.05.22; 27.05.02; 29.01.13.
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(540)

(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 043314
(220) 2018.11.02
(730) LADY COUTURE S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 52, of. 25,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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TRADEMARKS
(210) 043315
(220) 2018.11.05
(730) EVER VIN S.R.L., MD
MD-6827, Suruceni, Ialoveni,
Moldova
(540)

Republica

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 043316
(220) 2018.11.06
(730) LITRA Corneliu, MD
Str. Valea Crucii nr. 24, ap. 106,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210) 043317
(220) 2018.11.06
(730) LITRA Corneliu, MD
Str. Valea Crucii nr. 24, ap. 106,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

MĂRCI

MD -BOPI 1/2019

(210) 043318
(220) 2018.11.06
(730) Pharmacia & Upjohn Company LLC, US
7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - medicamente şi
pentru uz uman.

preparate

(540)

farmaceutice

(210) 043319
(220) 2018.11.06
(730) Pharmacia & Upjohn Company LLC, US
7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2018)
44 - servicii de punere la dispoziţie a asistenţei
medicale şi servicii de furnizare a informaţiei
medicale; servicii medicale, şi anume furnizarea informaţiilor în domeniul sănătăţii, dieteticii şi nutriţiei.

(210) 043320
(220) 2018.11.06
(730) MOISEI Alexandru, MD
Str. Miciurin nr. 61,
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: albastru, negru, sur, alb,
argintiu.
(511) NCL(11-2018)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
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25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;

TRADEMARKS
(210) 043325
(220) 2018.11.12
(730) SONIC Nelia, MD
Str. Vlaicu Pârcălab nr. 35, ap. 6,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 15.01.13; 26.01.04; 26.01.10; 26.01.18;
26.03.06; 27.01.12; 29.01.15.

(210) 043322
(220) 2018.11.07
(730) MALEVANCIUC Carolina, MD
Str. Albişoara nr. 80/11, ap. 52,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 05.07.02; 05.07.05; 26.01.04; 26.01.15;
27.01.06; 28.05.00.
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(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 043326
(220) 2018.11.05
(730) KOROLIUK Mykola, UA
Vul. Bilotserkivska 26, m. Uzin, Bilotserkivski
rayon, Kyivska oblast, UA-09161, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2018)
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 digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate; materiale plastice şi răşini extrudate destinate utilizării în producţie; materiale
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice;

MĂRCI
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(8) 26.11.12; 26.11.25; 26.13.25; 27.01.03;
27.01.06; 27.05.21; 28.05.00.

(210) 043327
(220) 2018.11.05
(730) MEZPROD S.R.L., MD
Str. A. Bernardazzi nr. 5,
MD-3601, Ungheni, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2019
(210) 043330
(220) 2018.11.07
(730) SONIC Nelia, MD
Str. Vlaicu Pârcălab nr. 35, ap. 6,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(591) Culori revendicate: alb, verde, cafeniu.
(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 043332
(220) 2018.11.07
(730) LIVRALUM S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Vasile Lupu nr. 42/N, ap. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 02.09.08; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.13.

(210) 043329
(220) 2018.11.06
(730) SONIC Nelia, MD
Str. Vlaicu Pârcălab nr. 35, ap. 6,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511) NCL(11-2018)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edificare şi construcţii;
construcţii transportabile metalice; cabluri şi
fire metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transport; seifuri;
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 digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
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11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate; materiale plastice şi răşini extrudate destinate utilizării în producţie; materiale
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii operaţionale on-line de negociere,
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii
de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă
se face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea produselor şi serviciilor
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de
vânzători, evaluarea performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţa globală de negociere în
legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.

TRADEMARKS
(210) 043334
(220) 2018.11.08
(730) BOTNARU Eugeniu, MD
Str. Nicolae Dimo nr. 31, bloc 1, ap. 188,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 043335
(220) 2018.11.08
(730) SMENTÎNA Viorel, MD
Str. Petru Zadnipru nr. 2/2, ap. 15,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 043333
(220) 2018.11.08
(730) BODRUG Gheorghe, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ".MD", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, oranj, sur.
(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 18.01.21; 25.07.04; 27.05.08; 27.07.21;
29.01.13.
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MĂRCI
(210) 043338
(220) 2018.11.08
(730) GARABAGIU Iraida, MD
Str. Ştefan Neaga nr. 70,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2019
(210) 043342
(220) 2018.11.09
(730) CHIRILCIUC Nicolae, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 17, ap. 3,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
04 - ceară; produse pentru absorbţia; combustibili
şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi
fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, suplimente dietetice pentru
oameni şi animale; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară.

(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 01.03.02; 07.01.03; 26.01.04; 26.01.16;
26.01.21; 27.05.17.

(210) 043339
(220) 2018.11.08
(730) Bayer Aktiengesellschaft, DE
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germania
(540)

(210) 043343
(220) 2018.11.09
(730) Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
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(511) NCL(11-2018)
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 (cu excepţia celor de uz
medical); ţigarete electronice; produse din
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi ale acestora pentru încălzirea
ţigaretelor sau tutunului în scopul eliberării
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare;
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în
ţigarete electronice; articole pentru fumători,
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe,
dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigaretelor, brichete, chibrituri.

(210) 043349
(220) 2018.11.07
(730) BORTA Alexandru, MD
Bd. Grigore Vieru nr. 5, ap. 40,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 043350
(220) 2018.11.09
(730) FILIPOVICI Mariana, MD
Str. Timiş nr. 43,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 05.05.02; 05.05.19; 05.05.20; 26.01.15;
26.04.18; 26.07.05; 27.05.08; 27.05.24.

(511) NCL(11-2018)
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.01.18; 26.11.10; 26.11.13; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.21.
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(210) 043351
(220) 2018.11.15
(730) STEREA Tatiana, MD
Str. Zimbrului nr. 10/2,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);

MD -BOPI 1/2019
(210) 043354
(220) 2018.11.12
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2, ap. 207,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 08.01.01; 08.01.03; 26.13.25; 27.01.06;
27.05.01.

(210) 043352
(220) 2018.11.16
(730) SAMOILA Nicolae, MD
Str. A. Şciusev nr. 54/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 03.13.04; 03.13.24; 03.13.25; 25.01.15;
26.04.09; 27.01.12; 27.05.01.

(210) 043353
(220) 2018.11.11
(730) SAMOILA Nicolae, MD
Str. A. Şciusev nr. 54/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 043361
(220) 2018.11.13
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 043364
(220) 2018.11.14
(730) BRAVO WINE S.R.L., MD
Str. Meşterul Stanciu nr. 17,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
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MD - BOPI 1/2019
(540)

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 043365
(220) 2018.11.14
(730) TRIFAN Iana, MD
Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 10,
ap. 2,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(210) 043366
(220) 2018.11.14
(730) VORNICOGLO Hristofor, MD
Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1, ap. 16,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
MURUIANU Andrei, MD
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/8, ap. 10,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
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);
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) NCL(11-2018)
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;

(210) 043367
(220) 2018.11.16
(730) AlcoTechGroup S.R.L., MD
Str. Studenţilor nr. 9/19, ap. 8,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.

(511) NCL(11-2018)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 01.15.14; 01.15.24; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.24.
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MĂRCI
(210) 043368
(220) 2018.11.15
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2019
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 01.01.12; 02.09.20; 03.13.09; 05.03.06;
20.05.16; 24.05.07; 24.17.18; 25.01.06; 27.05.09;
27.07.11; 28.05.00; 29.01.15.

(210) 043369
(220) 2018.11.15
(730) NGM COMPANY S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ”LOTERIA NAŢIONALĂ”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe,
roşu de diferite nuanţe, galben de diferite
nuanţe, auriu, alb, negru, albastru.
(511) NCL(11-2018)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "LOTERIA NAŢIONALĂ", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe,
galben de diferite nuanţe, auriu, alb, negru,
albastru, gri.
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MD - BOPI 1/2019
(511) NCL(11-2018)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;

TRADEMARKS
(540)

28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 01.01.12; 02.09.20; 03.01.01; 05.07.05;
19.03.03; 20.05.16; 24.05.02; 24.05.07; 25.01.06;
26.15.11; 26.15.15; 27.05.09; 27.07.11; 28.05.00;
29.01.15.

(210) 043370
(220) 2018.11.15
(730) VOLCU Oleg, MD
Str. Dorobanţi nr. 1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 043373
(220) 2018.11.15
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
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(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.
(531) CFE(8) 05.03.01; 06.06.03; 06.19.09; 06.19.13;
06.19.16; 10.01.03; 24.01.11; 24.01.18; 25.01.01;
25.01.06; 27.05.01.

(210) 043374
(220) 2018.11.15
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.
(531) CFE(8) 05.13.25; 26.01.05; 26.01.18; 27.01.12;
27.05.01.

MD -BOPI 1/2019
(210) 043376
(220) 2018.11.15
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
(540)

(210) 043375
(220) 2018.11.15
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
(540)

(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.
(531) CFE(8) 02.07.04; 02.07.12; 06.06.03; 06.06.25;
06.19.16; 24.01.18; 25.01.01; 27.05.01.

(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.

(210) 043377
(220) 2018.11.15
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
(540)

(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.05; 02.01.22; 27.01.12;
27.05.02.
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MD - BOPI 1/2019
(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(8) 01.03.07; 01.15.09; 01.15.11; 02.03.03;
02.03.22; 02.07.10; 05.05.23; 06.03.05; 15.07.01;
20.05.05; 24.01.08; 24.11.05; 25.01.01; 27.05.01.

(210) 043378
(220) 2018.11.15
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
(540)

(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.
(531) CFE(8) 26.11.13; 27.05.11.

(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.
(531) CFE(8) 05.03.08; 05.13.04; 09.01.10; 25.01.01;
25.01.19; 27.05.01.

(210) 043379
(220) 2018.11.15
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba

114

(210) 043380
(220) 2018.11.15
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.

MD -BOPI 1/2019
(540)

(531) CFE(8) 03.01.02; 05.13.25; 07.05.10; 23.05.01;
23.05.11; 24.01.09; 24.01.11; 24.07.03; 24.09.13;
25.01.01; 27.05.09.

(210) 043382
(220) 2018.11.15
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
(540)
(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.
(531) CFE(8) 05.03.08; 05.13.04; 09.01.10; 24.09.01;
26.01.15; 26.01.16; 26.01.18; 27.01.12.

(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.

(210) 043384
(220) 2018.11.15
(730) EMPRESA CUBANA DEL TABACO
(CUBATABACO), CU
Calle Nueva No. 75 e/ Universidad y
Pedroso, municipio Cerro, provincia La
Habana, Cuba
(540)

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.15; 26.04.18;
27.03.11; 27.05.11; 27.05.21; 27.05.24.

(210) 043383
(220) 2018.11.15
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
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MD - BOPI 1/2019
(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(8) 01.15.11; 02.03.04; 02.03.20; 02.03.21;
02.03.22; 05.03.01; 10.01.03; 19.01.06; 24.01.09;
24.01.11; 24.01.18; 24.07.11; 25.01.01; 27.05.01.

(210) 043385
(220) 2018.11.15
(730) EMPRESA CUBANA DEL TABACO
(CUBATABACO), CU
Calle Nueva No. 75 e/ Universidad y
Pedroso, municipio Cerro, provincia La
Habana, Cuba
(540)

(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.
(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.04; 02.01.20; 02.07.25;
06.07.01; 06.19.09; 20.01.17; 22.05.01; 23.01.01;
24.01.08; 25.01.01; 25.01.06; 27.05.03.

(210) 043387
(220) 2018.11.13
(730) PLEŞCA Galina, MD
Str. Petru Ştefănucă nr. 13, ap. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(11-2018)
34 - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos,
tutun tăiat pentru pipe; articole pentru fumători, inclusiv scrumiere pentru fumători, foarfeci pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri,
tabachere pentru ţigări de foi, chibrituri.
(531) CFE(8) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.19; 27.05.09.

(210) 043386
(220) 2018.11.15
(730) EMPRESA CUBANA DEL TABACO
(CUBATABACO), CU
Calle Nueva No. 75 e/ Universidad y
Pedroso, municipio Cerro, provincia La
Habana, Cuba
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(591) Culori revendicate: alb, verde de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);

MĂRCI
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.12.

(210) 043388
(220) 2018.11.12
(730) BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. N. Grădescu nr. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 043389
(220) 2018.11.12
(730) BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. N. Grădescu nr. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

MD -BOPI 1/2019
(210) 043390
(220) 2018.11.12
(730) BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. N. Grădescu nr. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 043391
(220) 2018.11.12
(730) BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. N. Grădescu nr. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 043392
(220) 2018.11.08
(730) Swiss Pharma International AG, CH
Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia
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MD - BOPI 1/2019
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice; produse igienice de
uz medical; substanţe şi alimente dietetice
de uz medical; suplimente dietetice pentru
oameni.

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2018)
44 - servicii medicale; servicii veterinare.

(210) 043396
(220) 2018.11.16
(730) SPOLEM-IMPEX S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 043393
(220) 2018.11.14
(730) GRIGS FOOD S.R.L., MD
Str. Moldoviţa nr. 35,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 24.01.18; 24.01.19; 24.03.13; 25.01.25;
25.03.15; 25.03.25; 27.01.24; 28.05.00.
(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 05.03.20; 27.03.11;
27.05.08; 27.05.09.

(210) 043395
(220) 2018.11.16
(730) ALFA DIAGNOSTICA S.R.L., MD
Str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 17,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(210) 043399
(220) 2018.11.16
(730) TODICA Andrei, MD
Str. Nicolae Dimo nr. 25, ap. 49,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

MĂRCI
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(210) 043400
(220) 2018.11.18
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD
Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 043403
(220) 2018.11.19
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2, ap. 207,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2019
(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 03.13.04; 03.13.24; 03.13.25; 25.01.15;
26.04.09; 27.01.12; 27.05.01; 29.01.14.

(210) 043405
(220) 2018.11.20
(730) CUJBA Dumitru, MD
Str. Valea Trandafirilor nr. 24, ap. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de firmă.

(210) 043408
(220) 2018.11.21
(730) VIOCRIS-IMPEX S.R.L., societate
comercială, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 9, ap. 76,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, galben, negru,
albastru.
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MD - BOPI 1/2019
(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(531) CFE(8) 03.09.01; 03.09.10; 08.05.15; 19.01.05;
19.03.01; 27.05.11; 28.05.00.

(210) 043409
(220) 2018.11.27
(730) AROMINT-LUX S.R.L., MD
Str. Bogdan Voievod nr. 6/2, ap. 61,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 043412
(220) 2018.11.27
(730) AROMINT-LUX S.R.L., MD
Str. Bogdan Voievod nr. 6/2, ap. 61,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 043410
(220) 2018.11.27
(730) AROMINT-LUX S.R.L., MD
Str. Bogdan Voievod nr. 6/2, ap. 61,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 043413
(220) 2018.11.18
(730) X-STYLE CERAMICA S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, of. 244,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 043411
(220) 2018.11.27
(730) AROMINT-LUX S.R.L., MD
Str. Bogdan Voievod nr. 6/2, ap. 61,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, gri de
diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2018)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.
(531) CFE(8) 26.04.09; 26.04.24; 26.15.09; 27.05.09;
29.01.14.
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MĂRCI

MD -BOPI 1/2019

(210) 043415
(220) 2018.11.21
(730) Pharmacia & Upjohn Company LLC, US
7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001,
Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 043417
(220) 2018.11.21
(730) POLISANO PRIM S.R.L., MD
Str. Costiujeni nr. 6, bloc 2, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispozitive auxiliare adaptate pentru persoanele cu
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală;
dispozitive medicale de uz oftalmic.

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

(210) 043416
(220) 2018.11.21
(730) DODON Alexandr, MD
Bd. Dacia nr. 58/5,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu handicap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi
articole pentru alăptarea bebeluşilor; aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea
sexuală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;

(511) NCL(11-2018)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
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 silvicultură.

(210) 043418
(220) 2018.11.22
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Petru Ungureanu nr. 1, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 1/2019
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(8) 05.07.10; 25.01.15; 25.01.17; 25.12.25;
26.04.04; 26.04.09; 26.04.18; 26.11.14; 27.03.11;
27.05.01.

(210) 043421
(220) 2018.11.29
(730) CARABICA S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 22,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(8) 02.03.16; 02.03.23; 05.03.04; 05.03.13;
05.05.20; 05.07.10; 25.01.15; 25.05.02; 27.03.11;
27.05.09; 27.05.11.

(210) 043419
(220) 2018.11.22
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Petru Ungureanu nr. 1, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 08.01.01; 08.01.04; 24.17.25; 27.05.11.
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MĂRCI
(210) 043422
(220) 2018.11.20
(730) ROŞCA Diana, MD
Str. Columna nr. 42, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2019
(210) 043424
(220) 2018.11.22
(730) TURTA Teodor, MD
Str. Gh. Asachi nr. 64, bloc 1, ap. 39,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine de firmă.

(210) 043423
(220) 2018.11.28
(730) PRO NEW DENTAL S.R.L., MD
Str. Ion Creangă nr. 5/5, of. 4,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "ВЫПЕЧКА
ПО-ДОМАШНЕМУ",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: bordo-închis, cafeniudeschis, bej, alb.
(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(591) Culori revendicate: alb, verde.
(511) NCL(11-2018)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.09.01; 02.09.10; 26.04.18; 26.13.25;
27.03.02; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.12.

(531) CFE(8) 05.05.21; 26.01.20; 26.01.21; 28.05.00;
29.01.14.

(210) 043425
(220) 2018.11.22
(730) EUROINSTAL S.R.L., MD
Str. Grenoble nr. 39,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 1/2019
(540)

TRADEMARKS
(210) 043427
(220) 2018.11.23
(730) LUNGU Roman, MD
Str. Drumul Viilor nr. 38/1, ap. 9,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511) NCL(11-2018)
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(8) 26.07.20; 26.11.08; 26.13.25; 27.01.02;
27.05.21; 29.01.12.

(210) 043426
(220) 2018.10.23
(730) GHILESCU Sergiu, MD
Str. Alba-Iulia nr. 113, ap. 132,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
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(8) 03.01.06; 03.01.24; 20.05.07; 26.01.15;
26.01.18; 27.03.03; 27.05.01; 27.05.21.

(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 02.01.11; 02.09.15; 04.05.03; 04.05.21;
08.07.04; 11.01.09; 14.09.03; 26.01.14; 27.05.15.

124

(210) 043428
(220) 2018.11.23
(730) MUNTEAN Octavian, MD
Str. Viticultorilor nr. 2, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

MD -BOPI 1/2019
(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(531) CFE(8) 01.15.11; 11.03.04; 11.03.20; 27.05.15.

(210) 043430
(220) 2018.11.23
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Calea Orheiului nr. 103/3,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 043431
(220) 2018.11.23
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Calea Orheiului nr. 103/3,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 043432
(220) 2018.11.23
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Calea Orheiului nr. 103/3,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 043433
(220) 2018.11.26
(730) NAMAIAN DEG S.R.L., societate
comercială, MD
Str. C. Negruzzi nr. 40, MD-2093,
Hulboaca, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-turcoaz.
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MD - BOPI 1/2019
(511) NCL(11-2018)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 24.07.13; 24.07.23; 26.01.16; 26.01.20;
27.01.06; 27.05.08; 29.01.11.

TRADEMARKS
(210) 043436
(220) 2018.11.27
(730) MASTER SEEDS S.R.L., MD
Bd. Cuza Vodă nr. 16, ap. 28,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 043434
(220) 2018.11.26
(730) X-STYLE CERAMICA S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, of. 244,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;
(591) Culori revendicate: alb, albastru, verde.
(511) NCL(11-2018)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.
(531) CFE(8) 26.04.03; 26.04.18; 27.01.02; 27.05.08;
29.01.13.
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.01.05; 27.05.24.

(210) 043437
(220) 2018.11.27
(730) PRISEAJNIUC Dmitri, MD
Str. Renaşterii nr. 4, ap. 17, MD-4626,
Cupcini, Edineţ, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2018)
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 digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.

MD -BOPI 1/2019
(210) 043439
(220) 2018.11.27
(730) NAVARH BTB S.R.L., MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 11/1, ap. 41,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
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;
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.04.03; 26.04.08; 26.04.10; 27.05.17.

(210) 043438
(220) 2018.12.27
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also
trading
as
Toyota
Motor
Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
(540)

(210) 043440
(220) 2018.11.27
(730) NAVARH BTB S.R.L., MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 11/1, ap. 41,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
12 - vehicule; mijloace de transport cu motor,
automobile, părţi şi accesorii pentru toate
produsele sus-menţionate.
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(511) NCL(11-2018)
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 digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;

(511) NCL(11-2018)
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 digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;

11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;

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

20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 01.01.13; 01.01.25; 01.03.02; 01.03.15;
01.15.23; 26.01.05; 27.05.01.

(210) 043441
(220) 2018.11.27
(730) NAVARH BTB S.R.L., MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 11/1, ap. 41,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.10.

(210) 043442
(220) 2018.11.27
(730) NAVARH BTB S.R.L., MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 11/1, ap. 41,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
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;
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.04.03; 26.04.08; 26.04.10; 27.05.17.
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MĂRCI
(210) 043443
(220) 2018.11.27
(730) EUROEXPOWINE S.R.L., MD
Şos. Hînceşti nr. 62 A, ap. 20,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2019
(540)

(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 03.02.01; 03.02.25; 05.03.11; 05.03.15;
26.01.15; 26.01.21; 27.05.01.
(591) Culori revendicate: roşu, negru, auriu, bej,
maro, gri.
(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 06.07.08; 06.19.07; 06.19.16; 07.01.01;
25.01.05; 25.01.17; 27.05.10; 29.01.15.

(210) 043445
(220) 2018.11.27
(730) QUTEZAL GROUP S.R.L., MD
Str. Mirceşti nr. 11, ap. 20,
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova

(210) 043446
(220) 2018.11.27
(730) CIBIZOV Denis, MD
Str-la Haltei nr. 1 B,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;
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30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);

TRADEMARKS
(210) 043448
(220) 2018.11.28
(730) BÎRLĂDEAN Gheorghe, MD
Str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 5, ap. 25,
MD-2028, 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);
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 043447
(220) 2018.11.27
(730) CIBIZOV Denis, MD
Str-la Haltei nr. 1 B,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
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);
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru, albastru.
(511) NCL(11-2018)
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 de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

MĂRCI
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 25.05.02; 25.07.20; 25.07.21; 26.04.18;
27.05.11; 29.01.14.

(210) 043449
(220) 2018.11.28
(730) ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER
VE ILAC SANAYI TICARET ANONIM
ŞIRKETI, REPREZENTANŢA COMPANIEI
TURCEŞTI, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 043450
(220) 2018.11.28
(730) ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER
VE ILAC SANAYI TICARET ANONIM
ŞIRKETI, REPREZENTANŢA COMPANIEI
TURCEŞTI, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2019
(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 043451
(220) 2018.11.28
(730) ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER
VE ILAC SANAYI TICARET ANONIM
ŞIRKETI, REPREZENTANŢA COMPANIEI
TURCEŞTI, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 043452
(220) 2018.11.28
(730) ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER
VE ILAC SANAYI TICARET ANONIM
ŞIRKETI, REPREZENTANŢA COMPANIEI
TURCEŞTI, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 03.07.17; 26.11.13; 27.05.07.

(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 043454
(220) 2018.11.28
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also
trading
as
Toyota
Motor
Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
(540)

(210) 043457
(220) 2018.11.30
(730) QUATRO-SERVICE S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 47,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2018)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;

(511) NCL(11-2018)
12 - vehicule; mijloace de transport cu motor,
automobile, părţi şi accesorii pentru toate
produsele sus-menţionate.

05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 043455
(220) 2018.11.29
(730) BEŞLIU Vladimir, MD
Str. Ivan Zaikin nr. 30, bloc 1, ap. 3,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 043463
(220) 2018.11.27
(730) COMLARA
GRUP
S.R.L.,
societate
comercială, MD
Str. M. Moraru nr. 62, of. 1,
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova
(540)
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MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: ".MD", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, verde, negru, galben,
roz, cafeniu, turcoaz, portocaliu.
(511) NCL(11-2018)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu handicap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi
articole pentru alăptarea bebeluşilor; aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea
sexuală;
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;

MD -BOPI 1/2019
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate; materiale plastice şi răşini extrudate destinate utilizării în producţie; materiale
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice;
22 - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; marchize din materiale textile sau sintetice; vele;
saci pentru transportul şi depozitarea materialelor în vrac; materiale de capitonare, umplutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei,
cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice; materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 05.03.11; 05.03.14; 05.07.14; 05.07.23;
24.07.13; 24.07.23; 27.03.11; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 043465
(220) 2018.11.30
(730) COMISIA
NAŢIONALĂ
A
PIEŢEI
FINANCIARE, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 77,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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(540)
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu.
(511) NCL(11-2018)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 26.02.03; 26.02.05; 26.02.12; 26.11.03;
26.11.12; 27.05.09; 27.05.22; 29.01.13.
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

31369
2018.08.14
2027.04.13
040497
2017.04.13
CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: "MOLDAWSKA",
"WINNICA".
(511) NCL(10-2014)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

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

31610
2018.10.18
2027.11.08
041493
2017.11.08
RUSLAN SHOSTAK, UA
bd. Gagarina 7, ap. 21, Dnepr, 49005,
Ucraina

(540)

(511) NCL(11-2017)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(7) 02.01.01; 02.03.01; 02.07.01; 02.07.02;
02.09.01; 27.05.01.

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

31600
2017.01.16
2024.04.11
034932
2014.04.11
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova

(511) NCL(11-2017)
03 - şampoane uscate; loţiuni nemedicinale; fixative pentru păr; şampoane; loţiuni capilare;
săpunuri; balsamuri pentru păr; preparate
pentru îndreptarea părului.
(531) CFE(7) 26.04.01; 27.01.02; 27.05.14.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

31624
2018.10.22
2027.09.27
041192
2017.09.27
CETIGAN S.R.L., societate comercială, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 34,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

31625
2018.10.24
2027.08.16
041012
2017.08.16
TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubiliară nr. 41a, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2017)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedicale; loţiuni nemedicinale pentru păr; produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "FROSTY DISHES",
"FONDAT 2006", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
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;

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

31626
2018.10.24
2027.08.18
041026
2017.08.18
BUSINESS-TV MEDIA S.R.L., societate
comercială, MD
Str. A. Puşkin nr. 6/1, ap. 6,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

31 - produse agricole, acvatice, horticole şi forestiere neprelucrate; cereale şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii;
alimente şi băuturi pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(7) 05.07.02; 05.07.03; 11.01.02; 11.01.04;
25.03.13; 27.05.24; 27.07.01.
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(511) NCL(11-2017)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(7) 27.05.13.

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

31627
2018.10.24
2027.08.25
041079
2017.08.25
TAMA ENTERPRISES CO., LTD., JP
59-2, Nakasato 6-chome, Kiyose-city, Tokyo
204-0003, Japonia

MD - BOPI 1/2019
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

31628
2018.10.24
2027.09.06
041113
2017.09.06
BUCURIA
PENTRU
TOŢI
S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "TOKYO", "JAPAN", "ENT",
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri
şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare,
termostate, termoregulatoare, comutatoare
pe bază de ceară, întrerupătoare pe bază de
ceară, comutatoare pe bază de bimetal, releuri electromagnetice, întrerupătoare electromagnetice, senzori de temperatură.

(511) NCL(11-2017)
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.

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

31629
2018.10.24
2027.11.13
041514
2017.11.13
OLISGRUP S.R.L., MD
MD-3739, Zubreşti, Străşeni,
Republica Moldova

(540)

(531) CFE(7) 26.03.01; 26.03.24; 26.07.09; 26.07.25;
26.13.25; 27.01.06; 27.05.01.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: "®", cu excepţia
executării grafice deosebite.
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(511) NCL(11-2017)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate.
(531) CFE(7) 26.05.18; 26.05.24; 27.05.01.

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

31630
2018.10.23
2027.08.29
041077
2017.08.29
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., KR
#647 -15, Yoksam-dong, Kangnam-gu,
Seoul, Republica Coreea

TRADEMARKS
pe două roţi; cauciucuri fără cameră pentru
motociclete; valve de bandaje pentru vehicule; anvelope pentru vehicule.
(531) CFE(7) 27.05.01; 29.01.12.

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

31638
2018.10.25
2027.12.11
041720
2017.12.11
"Nertus Ltd" S.R.L., UA
Ul. Netecenskaia nr. 25, of. 21, Kharkiv,
Ucraina

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: ''Electric'', ''Mobility
Technology'', cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, gri.
(511) NCL(11-2017)
12 - pneuri pentru automobile; pneuri pentru vehicule pe două roţi; anvelope (pneuri); huse
pentru anvelope; pneuri pentru motociclete;
petice adezive de cauciuc pentru repararea
camerelor de aer; camere de aer pentru vehicule pe două roţi; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru pneuri;
camere de aer pentru roţi de vehicule; camere pentru pneuri pentru roţi de vehicule; plase de portbagaje pentru vehicule; pneuri
pentru vehicule; truse pentru repararea camerelor de aer; jante de roţi pentru vehicule;
huse de şei pentru biciclete; huse de şei pentru motociclete; centuri de siguranţă pentru
scaune de vehicule; saboţi de frână pentru
vehicule; amortizoare pentru vehicule; portschiuri pentru automobile; crampoane pentru pneuri; cuie pentru pneuri; bandaje de roţi
pentru vehicule; pneuri solide pentru roţi de
vehicule; benzi de rulare pentru reşaparea
pneurilor; şenile pentru vehicule (de tip benzi
de şenilă); şenile pentru vehicule (de tip tractor); cauciucuri fără cameră pentru vehicule
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(511) NCL(11-2017)
05 - acaricide, produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare (substanţe chimice toxice),
fungicide, pesticide, insecticide (preparate
pentru distrugerea insectelor), fungicide pentru tratarea seminţelor, preparate pentru distrugerea larvelor de insecte, insectifuge, preparate pentru distrugerea animalelor dăunătoare, produse chimice pentru tratarea
mălurii, produse chimice pentru tratarea bolilor viţei-de-vie.

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

31639
2018.10.27
2027.04.25
040543
2017.04.25
GLADCOV Serghei, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 2E, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2017)
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;

MĂRCI
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
tapiocă şi sago, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet,
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

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

31645
2018.10.26
2027.06.02
040708
2017.06.02
InMusic Brands, Inc., US
200 Scenic View Drive Cumberland,
RI 02864, Statele Unite ale Americii

MD - BOPI 1/2019
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

31647
2018.11.01
2027.11.08
041472
2017.11.08
RUSLAN SHOSTAK, UA
bd. Gagarina 7, ap. 21, Dnepr, 49005,
Ucraina

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "PROFESSIONAL", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(11-2017)
15 - dispozitive pentru acordarea instrumentelor
muzicale; instrumente muzicale electronice;
tobe electronice; tobe; pad-uri pentru tobe;
module de tobe; piane digitale; claviaturi
pentru instrumentele muzicale; pedale pentru
efecte electronice destinate utilizării cu instrumentele muzicale; flaute cu cioc (instrumente muzicale); maşini de ritm; sintetizatoare; instrumente de suflat electronice, pedale
pentru tobe; pedale pentru chitară; instrumente cu percuţie; cutii pentru claviaturi.
(531) CFE(7) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12.

(591) Culori revendicate: auriu, alb, oranj-deschis,
oranj-închis.
(511) NCL(11-2017)
03 - şampoane; produse pentru bronzare (cosmetice); produse de protecţie solară; şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice; preparate
din aloe vera pentru uz cosmetic; uleiuri de
uz cosmetic; uleiuri pentru toaleta personală;
trusă pentru cosmetice; lapte de migdale de
uz cosmetic; loţiuni de uz cosmetic; creme
cosmetice; produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; măşti de frumuseţe; cosmetice;
loţiuni nemedicinale; produse cosmetice de
protecţie solară; creme de protecţie solară;
produse pentru toaletă; toate produsele susmenţionate, cu excepţia săpunurilor.
(531) CFE(7) 26.04.03; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.18;
27.05.10; 29.01.14.

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

31648
2018.11.01
2027.11.08
041473
2017.11.08
RUSLAN SHOSTAK, UA
bd. Gagarina 7, ap. 21, Dnepr, 49005,
Ucraina
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TRADEMARKS
celor de uz medical; şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice; preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); preparate din aloe vera
pentru uz cosmetic; geluri de masaj, cu excepţia celor de uz medical; loţiuni de uz
cosmetic; loţiuni capilare; beţişoare cu vată
pentru uz cosmetic; loţiuni nemedicinale;

(540)

05 - argilă medicală;
16 - hârtie; şerveţele pentru demachiat din hârtie;
prosoape din hârtie; şerveţele de toaletă din
hârtie;
21 - piepteni cu dinţi rari pentru păr; piepteni;
piepteni electrici; tocuri pentru piepteni.
(531) CFE(7) 05.03.13; 05.03.15; 26.04.15; 26.04.18;
27.05.17; 28.05.00; 29.01.13.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Фimо Лiнiя", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde-închis, verdedeschis, alb.
(511) NCL(11-2017)
03 - produse pentru toaletă; deodorante pentru
oameni sau pentru animale; beţişoare de
bumbac pentru uz cosmetic; preparate cosmetice pentru baie (cu excepţia celor de uz
medical); balsamuri pentru păr; şerveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere;
produse de curăţare pentru igiena personală
intimă, nemedicinale; soluţii pentru spălături
vaginale, pentru igienă intimă sau odorizare;
sprayuri pentru hidratarea părului; loţiuni
pentru hidratarea părului; produse cosmetice
de curăţare a pielii (apă micelară); argila
cosmetică, cu excepţia scopurilor medicale;
săpun de migdale; săpunuri; preparate cosmetice pentru baie; săpun pentru bărbierit;
măşti de frumuseţe; cremă pentru albirea
pielii; apă de gură (nemedicinală); produse
cosmetice pentru gene; trusă pentru cosmetice; creme cosmetice; cosmetice; vată de uz
cosmetic; ulei de migdale; produse antistatice de uz menajer; vaselină rectificată de uz
cosmetic; uleiuri de uz cosmetic; lapte de
curăţare de uz cosmetic; şampoane; preparate pentru îngrijirea unghiilor; produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun
antiperspirant pentru picioare; piatră ponce;
lapte de migdale de uz cosmetic; săpunuri
deodorante; săruri pentru baie, cu excepţia
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

31649
2018.11.01
2027.11.08
041486
2017.11.08
RUSLAN SHOSTAK, UA
bd. Gagarina 7, ap. 21, Dnepr, 49005,
Ucraina

(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - centuri
pentru
tampoane
igienice;
dezinfectante
folosite
pentru
igienă;
tampoane pentru menstruaţie; chiloţi igienici;
prosoape sanitare; dezinfectante; săpunuri
dezinfectante.
(531) CFE(7) 10.03.04; 27.03.15; 27.05.08.

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

31651
2018.11.01
2027.12.14
041743
2017.12.14
URSU Constantin, MD
Str. Paris nr. 9/1,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 1/2019
(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "SKRAB", "GOLDEN", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
03 - produse exfoliante;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(7) 05.03.13; 05.07.02; 27.05.11.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ''Model'', ''65'', ''®'',
''Hîrtie igienică Creponată'', cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
16 - hârtie igienică.

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

31666
2018.11.06
2028.01.05
041834
2018.01.05
CEPOI Sergiu, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(531) CFE(7) 20.05.25; 26.04.04; 26.04.07; 27.05.11;
27.07.01; 27.07.11.

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

31656
2018.11.01
2027.07.13
040881
2017.07.13
BOTEA Eugeniu, MD
MD-4200, Viişoara, Ştefan-Vodă,
Republica Moldova

(511) NCL(11-2018)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat.
(531) CFE(8) 27.05.11.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

31671
2018.11.12
2027.10.04
041303
2017.10.04
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol,
MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "GIN", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
33 - ginuri.
(531) CFE(7) 02.01.01; 02.01.11; 11.03.01; 11.03.02;
11.03.20; 11.03.25; 27.05.10.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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31673
2018.11.12
2027.11.08
041465
2017.11.08
RUSLAN SHOSTAK, UA
bd. Gagarina 7, ap. 21, Dnepr, 49005,
Ucraina

TRADEMARKS
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Полiсся", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
03 - săpunuri; preparate cosmetice pentru baie;
beţişoare cu vată pentru uz cosmetic; vată
de uz cosmetic; şampoane; produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpunuri deodorante; săpun antiperspirant pentru picioare;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei;
geluri pentru albirea dinţilor; şampoane uscate; apă de gură (nemedicinală); beţişoare de
bumbac pentru uz cosmetic; produse pentru
îngrijirea dinţilor; şampoane uscate; şerveţele impregnate cu preparate pentru demachiere; benzi de albire a dinţilor; apă de gură
împotriva cariilor, cu excepţia celor de uz
medical; geluri pentru baie şi duş, cu excepţia celor de uz medical; preparate pentru
baie, cu excepţia celor de uz medical;
16 - hârtie igienică; cornete (de hârtie); şervetele
de masă din hârtie; şerveţele pentru demachiat, din hârtie; individualuri din hârtie pentru masă; individualuri de masă din hârtie;
prosoape din hârtie; şerveţele de toaletă din
hârtie.
(531) CFE(7) 03.07.11; 03.07.13; 03.07.21; 03.07.24;
05.11.11; 27.05.08; 28.05.00.

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

31674
2018.11.12
2027.12.06
041648
2017.12.06
ADAMA AGAN LTD., IL
P.O. Box 262, Northern Industrial Zone,
Ashdod 7710201, Israel

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 1/2019
(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - erbicide de uz agricol.

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

31679
2018.11.12
2028.01.16
041884
2018.01.16
ARYA BUSINESS GROUP S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 65, bir. 400,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ''Beauty Space'', cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
44 - servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.
(531) CFE(8) 01.15.23; 26.01.05; 26.01.18; 26.02.05;
27.05.22.

(511) NCL(11-2018)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
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 silvicultură.

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

31680
2018.11.12
2028.01.31
041926
2018.01.31
MALCOCI Vera, MD
Str. Independenţei nr. 1, MD-2088,
Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova

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

31687
2018.11.09
2027.10.02
041278
2017.10.02
CEBOTARI Gheorghii, MD
Str. Cosmonauţilor nr. 12, MD-6812,
Băcioi, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ''COFFEE & BURGER'',
cu excepţia executării grafice deosebite.
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(511) NCL(11-2017)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(7) 08.01.06; 08.01.25; 11.03.02; 11.03.20;
24.03.16; 24.03.18; 26.01.21; 27.05.24.

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

31693
2018.11.16
2025.06.24
037248
2015.06.24
ASOS plc, GB
Second Floor, Greater London House,
Hampstead Road, London NW1 7FB,
Regatul Unit

(540)

(511) NCL(10-2015)
03 - înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; paste de dinţi; adezivi pentru uz cosmetic; apă parfumată; apă de toaletă; apă de
colonie; parfumuri şi produse aromatice de
uz personal; uleiuri pentru masaj; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; balsamuri
pentru piele; cosmetice pentru îngrijirea pielii;
preparate pentru îngrijirea pielii; produse
astringente de uz cosmetic; preparate pentru
baie şi duş; geluri de duş; geluri de baie şi
baie cu bule; loţiuni, creme şi unturi de corp
parfumate; creme pentru hidratarea pielii
parfumate; produse de hidratare; loţiuni,
creme şi unturi de corp; loţiune pentru copii;
ulei pentru copii; creme şi geluri pentru tratamentul striilor; creme hidratante; săpunuri
pentru piele parfumate; ulei de corp; loţiuni
de curăţare; ruj de buze, farduri de faţă şi
obraz; pudră pentru machiaj; farduri de faţă
cu sclipici; sclipici folosit în scopuri cosmetice; ruj, luciu de buze, balsam de buze, altul
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decât de uz medical, creioane pentru buze;
beţişoare sclipitoare parfumate; benzi depilatoare; umbre pentru ochi, creioane de ochi,
rimel, farduri de ochi, dermatografe, perii cu
dermatograf, creme de ochi, geluri de ochi,
sclipici de ochi, balsamuri de ochi; vopsele
pentru sprâncene; cosmetice pentru sprâncene; creioane pentru sprâncene; sprâncene
false; gene false; produse cosmetice pentru
mascarea defectelor pielii; măşti; produse de
curăţat; coloranţi de uz cosmetic; decapanţi;
exfolianţi; fond de ten; fard de obraz; produse cosmetice compacte; produse de demachiere; saşeuri parfumate; produse pentru
parfumarea camerei; preparate pentru îngrijirea frumuseţii; produse pentru îngrijirea frumuseţii; creme cosmetice, cosmetice tonifiante pentru aplicare pe corp; cosmetice tonifiante pentru aplicare pe faţă; trusă pentru
cosmetice; preparate cosmetice, altele decât
de uz medical; produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, altele decât de uz medical;
produse de îngrijire a pielii de uz personal, şi
anume produse pentru hidratarea feţei, pielii
în jurul ochilor şi a buzelor; creme pentru faţă
şi piele; loţiuni şi seruri de uz cosmetic; tratamente anti-îmbătrînire; farduri de faţă, produse de îngrijire a părului, şampon, balsamuri de păr, mouse-uri de păr, creme pentru
aranjarea părului, spray şi gel pentru păr;
şampoane uscate, preparate pentru spălat
incluse într-un produs pentru baie şi păr; apă
de gură; preparate pentru îngrijirea unghiilor,
lac de unghii, preparate pentru întărirea unghiilor şi pentru îndepărtarea lacului; unghii
false; cremă de bărbierit, gel de bărbierit,
truse de bărbierit, preparate după bărbierit,
loţiune după bărbierit; creme de lustruit pentru încălţăminte; produse depilatoare; deodorante de uz personal; antitranspirante; potpuriuri; preparate pentru îngrijirea unghiilor; lac
de unghii şi produse pentru îndepărtarea
lacului; preparate tanante de soare; creme
de protecţie solară; uleiuri, loţiuni, creme şi
geluri de protecţie solară; uleiuri, loţiuni,
creme şi geluri folosite după acţiunea soarelui; preparate cosmetice pentru bronzat; preparate tanante artificiale; loţiuni pentru bronzat, geluri pentru bronzat, uleiuri pentru
bronzat; pudră de talc; terpene (uleiuri esenţiale); ţesături impregnate cu loţiuni cosmetice; articole de toaletă; motive decorative de
uz cosmetic; produse pentru îndepărtarea
lacurilor; preparate pentru spălat; preparate
pentru păr şi pentru îngrijirea pielii (altele
decât de uz medical); produse de toaletă
pentru copii şi sugari (altele decât de uz me-

MĂRCI
dical); pastă şi gel de dinţi; creme, geluri şi
pastă pentru albirea dinţilor; preparate pentru
albirea dinţilor; vaselină de uz cosmetic; şerveţele şi prosoape preimpregnate cu substanţe de curăţare personală şi/sau cu loţiuni
cosmetice; şerveţele şi prosoape preimpregnate de uz igienic (uz personal); beţişoare cu
vată; vată; săpunuri medicinale; şampon
medicinal; balsam de păr medicinal; şerveţele umede pentru copii mici; vopsele cosmetice; cu excepţia produselor care se referă
la ciclism, accesorii şi echipamente specializate pentru ciclişti;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
topografice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de verificare, de siguranţă şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri de
înregistrare; compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitale; mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fişe;
case de marcat, maşini de calculat, echipamente pentru prelucrarea datelor, calculatoare; software de calculatoare; echipament
pentru stingerea incendiilor; ceasuri (aparate
de înregistrare a timpului); intervalometre
(aparate de înregistrare a timpului); publicaţii
electronice; publicaţii descărcabile; aplicaţii
pentru smartphoane şi tablete; ochelari inteligenţi; căşti audio inteligente; lănţişoare pentru ochelari şi ochelari de soare; lentile de
soare ataşabile; rame pentru ochelari şi
ochelari de soare; curele pentru ochelari de
soare; instrumente de măsurare a timpului;
ochelari de soare; ochelari; ochelari de corecţie sau de protecţie, lentile de contact;
tocuri pentru ochelari, lănţişoare şi rame de
ochelari; vizoare de protecţie; lentile; aparate
electrice pentru aranjarea părului; fiare electrice de ondulat părul; fiare electrice de îndreptat părul; aparate electrice pentru sertizarea, îndreptarea, aranjarea părului; software de calculatoare descărcabile; software de
calculatoare pentru colectarea, editarea,
organizarea, modificarea, transmiterea, stocarea şi schimbul de date şi informaţii; software de calculatoare care permite încărcarea, descărcarea, accesarea, postarea, afişarea, etichetarea, blogging-ul, streaming-ul,
legătura, schimbul sau alte modalităţi de
furnizare de medii sau informaţii electronice
prin reţele de calculator şi de comunicaţii;
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software de calculatoare pentru reproducerea, prelucrarea şi streaming-ul de conţinut
audio, video şi multimedia; software de calculatoare pentru controlul funcţionării dispozitivelor audio şi video şi pentru vizualizare,
căutare şi/sau redare audio, video, televiziune, de filme, fotografii şi de alte imagini digitale, precum şi de alte tipuri de conţinut multimedia; software de comunicaţii; software de
aplicaţie; aplicaţii software; software interactiv de calculatoare; software de poştă electronică şi de mesagerie; dispozitive periferice
de calculator; aparate şi instrumente digitale;
dispozitive electronice digitale de înregistrare, organizare, transmitere, recepţionare,
manipulare, utilizare şi revizuire a fişierelor
cu text, date, imagini, audio şi video; programe de calculator pentru accesarea, navigarea şi căutarea bazelor de date on-line şi
Internet; publicaţii electronice (descărcabile);
dispozitive electronice digitale mobile pentru
expedierea şi recepţionarea apelurilor telefonice, mesajelor SMS şi MMS, mesajelor urgente, faxurilor, poştei electronice şi altor
date digitale; dispozitive electronice digitale
portabile pentru expedierea şi recepţionarea
apelurilor telefonice, mesajelor SMS şi MMS,
mesajelor urgente, faxurilor, poştei electronice şi altor date digitale; aparate de telecomunicaţii mobile; publicaţii electronice descărcabile; aparate de comunicare într-un
câmp apropiat; cutii pentru telefoane mobile;
suporturi pentru telefoane mobile; căşti telefonice; DVD-uri; CD-uri; MP3 playere; aparate fotografice; magneţi; sateliţi; televizoare;
aparate video; părţi şi accesorii pentru toate
produsele sus-menţionate; cu excepţia produselor care se referă la ciclism, accesorii şi
echipamente specializate pentru ciclişti;
18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
umbrele de soare; bastoane; cufere de voiaj,
genţi, portofele şi alte produse de transportat
bagaje, huse pentru îmbrăcăminte; genţi
pentru şcolari; huse pentru umbrele; genţi din
imitaţie de piele; genţi de piele; saci de plajă;
genţi de centură şi genţi de şold; genţi de
pânză, ghiozdane; genţi de tip boston; genţi
cilindrice; genţi încărcător; poşete-plic; truse
de cosmetice; saci de voiaj; genţi pentru documente; genţi de bagaj; sacoşe din piele
pentru cumpărături; genţi pentru farduri; genţi
pentru sejur peste noapte; truse de bărbierit
comercializate goale; genţi de umăr, genţi cu
curea de umăr; borsete; huse pentru costume; valize; sacoşe textile pentru cumpărături;
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genţi pentru articole de toaletă; genţi mari;
genţi de voiaj din piele; cufere pentru voiaj
(bagaje); saci de pânză; poşete de seară;
portcartele; portchei; portofele de buzunar;
portofele pentru ataşare la centuri; portofele
plic; portmonee; truse cosmetice; genţi de
seară; portofele de încheietura mânii; genţi
pentru piloţi; trolere; raniţe; serviete; saci de
spălat; genţi cu rotile; cufere de voiaj; geamantane, valize, saci de voiaj; geamantane;
truse de toaletă; sacoşe cu mânere; rucsacuri; genţi cu centură; genţi cazuale; genţi
diplomat; mape pentru partituri; ghiozdane;
genţi pentru cosmetice; genţi pentru costume, cămăşi şi rochii; cutii pentru cravate;
cutii şi suporturi pentru cartele de credit; portofele; saci; genţi de mână din piele; raniţerucsacuri; cutii pentru pălării; genţi de mână;
etuiuri pentru chei; şireturi de piele; genţi cu
rotile pentru cumpărături; trusă de farduri;
îmbrăcăminte pentru animale de companie;
îmbrăcăminte pentru animale; curele; harnaşamente, hamuri, frâie şi botniţe; articole
confecţionate din blană artificială; curele din
piele pentru ceas; brăţări din piele; casete de
prezentare din piele; bijuterii din piele; coliere
din piele; cutii din piele pentru bijuterii; cutii
din piele pentru ceasuri; cutii din piele pentru
orologii; insigne din piele; portchei din piele;
casete din piele pentru bijuterii; tocuri din
piele pentru ochelari şi ochelari de soare;
inele din piele; cercei din piele; părţi şi accesorii pentru toate produsele sus-menţionate;
cu excepţia produselor care se referă la ciclism, accesorii şi echipamente specializate
pentru ciclişti;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte pentru
bărbaţi, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte pentru copii, bandane, costume de
plajă, încălţăminte de plajă, centuri, centuri
pentru păstrarea banilor, bavete (cu excepţia
celor din hârtie), corsaje, carâmbe de cizme,
bocanci, pantofi din piele, pantofi din piele de
căprioară, încălţăminte de pânză, sutiene,
camizole, articole pentru acoperirea capului,
berete, eşarfe, căşti de duş, paltoane, gulere,
corsete, manşete, gulere detaşabile, rochii,
căşti de protecţie (îmbrăcăminte), saci pentru
picioare, dispozitive antiderapante pentru
încălţăminte, feţe superioare exterioare pentru încălţăminte, tocuri pentru încălţăminte,
blănuri artificiale, mănuşi, capoate, cizme
scurte, pălării, pălării de hârtie, curele, tocuri,
glugi, ciorapi, tălpi interioare, jachete, jerseuri, sarafane, tricoturi, ghete cu şireturi, trusouri pentru nou-născut, articole de îmbră-
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căminte din imitaţii de piele, articole de îmbrăcăminte din piele, leggings-uri (pantaloni
mulaţi), jambiere, căptuşeli confecţionate,
mantile, măşti de somn, mitene, manşoane,
cravate, haine de stradă, paltoane, pantaloni,
îmbrăcăminte din hârtie, parka (mantouri
scurte 3/4), costume de sport, cozoroace,
pelerine, impermeabile, jupoane, buzunare
pătrate, buzunare de haine, ponchouri, pulovere, pijamale, îmbrăcăminte confecţionată,
halate de baie, sandale, sariuri, saronguri,
fulare, şaluri, subrauri, plastroane de cămăşi,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mâneca scurtă,
fuste, papuci de casă, chiloţi, şosete, tălpi
pentru încălţăminte, portjartiere, ciorapi, costume, costume de baie, svetere, tricouri, colanţi, togi, jobene, bretele pentru pantaloni,
pantaloni, chiloţi de baie, turbane, indispensabili, lenjerie de corp, uniforme, căpute de
încălţăminte, voaluri, veste, salopete (pijama
pentru copii mici), body-uri, bluze, vindiacuri,
bretele, costume, costume de bal mascat,
pelerine, piese şi accesorii pentru toate produsele sus-menţionate; cu excepţia produselor care se referă la ciclism, accesorii şi echipamente specializate pentru ciclişti.

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

(540)

31694
2018.11.12
2026.09.27
039530
2016.09.27
TOPALO Arcadie, MD
Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "α", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(10-2016)
44 - servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.
(531) CFE(5) 24.17.05; 24.17.09; 24.17.25; 26.04.05;
26.04.18.

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

31695
2018.11.12
2027.02.01
040093
2017.02.01
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit

MD - BOPI 1/2019
(511) NCL(11-2017)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun
de mestecat; snus, ţigări, ţigări electronice,
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigări şi chibrituri.
(531) CFE(7) 10.01.05; 10.01.10; 14.01.01; 19.03.03;
19.03.24; 25.07.03; 26.04.16; 26.15.03; 27.05.19;
29.01.13.

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

(540)

31696
2018.11.09
2027.05.17
040636
2017.05.17
BROKER-ASIST
S.R.L.,
broker
asigurare, MD
Str. Teilor nr. 5,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova

de

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "T", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se
extinde dreptul exclusiv: "RECESSED
CHARCOAL FILTER", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, argintiu, alb.

(531) CFE(7) 24.01.15; 27.05.10; 27.05.21.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

31697
2018.11.09
2027.07.25
040920
2017.07.25
EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
Str. Uzinelor nr. 143,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

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

31701
2018.11.15
2027.10.11
041315
2017.10.11
GHERŢA Anna, MD
MD-7427, Valea Perjei, Taraclia,
Republica Moldova

(540)

(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; cu
excepţia serviciilor referitoare la produsele
din clasele 07 şi 12.

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

TRADEMARKS

31700
2018.11.15
2027.09.25
041250
2017.09.25
GMG PRODUCTION S.R.L., MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(11-2017)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

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

31702
2018.11.17
2027.10.30
041442
2017.10.30
SAMBURSCAIA Angela, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 19,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, violetdeschis.
(511) NCL(11-2017)
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(7) 26.11.02; 26.11.09; 27.05.15; 29.01.12.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Z", "BRANDS", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor; servicii prestate
de magazine.
(531) CFE(7) 25.01.10; 26.04.18; 27.05.21; 27.05.24.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

31703
2018.11.19
2026.08.22
039392
2016.08.22
RIO BUCOVINA S.R.L., societate
comercială, RO
Şos. Chitila nr. 3, sector 1, Bucureşti,
060667, România

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "BUCOVINA", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis,
albastru-deschis, verde-închis, verde-deschis,
azuriu.
(511) NCL(10-2016)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(5) 06.01.01; 06.01.02; 06.19.13; 25.03.11;
27.05.01; 29.01.14.

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

31707
2018.11.21
2027.10.18
041363
2017.10.18
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 1/2019
(540)

(511) NCL(11-2017)
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.

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

31717
2018.11.21
2027.12.15
041751
2017.12.15
POPOVICI Maxim, MD
Str. Gh. Asachi nr. 71/7, ap. 19,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2017)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
28 - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video;
articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

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

31719
2018.11.23
2027.01.13
039993
2017.01.13
ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI LİMİTED ŞİRKETİ, TR
Bakır ve Pirinçciler Yapı Kooperatifi Mustafa
Kurdoğlu Cad. No:29, Beylikdüzü, İstanbul,
Turcia
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(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(11-2017)
07 - maşini de tipărit, maşini electrice de bucătărie pentru tăierea, pisarea, fărâmiţarea,
amestecarea şi mărunţirea produselor alimentare, maşini de spălat, maşini de spălat
rufe, maşini pentru spălat vesela, uscătoare
rotative, maşini electrice de curăţat pentru
podele, covoare şi mochete, aspiratoare de
praf, piese pentru produsele sus-menţionate;
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia
motoarelor electrice pentru rafturi mobile;
08 - cuţite, furculiţe şi linguri, inclusiv din metale
preţioase, şi anume cuţite, furculiţe, linguri,
cuţite neelectrice pentru tăierea brânzei, cuţite neelectrice pentru tăierea ouălor, cuţite
neelectrice pentru pizza, unelte neelectrice
pentru curăţarea fructelor şi legumelor; arme
tăioase şi arme reci, şi anume paloşe, săbii,
săbii scurte, pumnale, pumnale scurte, cu
lamă curbată, lănci (suliţe); unelte de mână
pentru uz personal, şi anume aparate de ras
electrice şi neelectrice, aparate de epilare
electrice, unelte pentru tăierea unghiilor,
electrice sau neelectrice; genţi profesionale
cu scule; fiare de călcat, electrice şi neelectrice; fiare de călcat cu aburi;
09 - aparate pentru înregistrarea, transmiterea
sau reproducerea sunetului sau imaginilor;
camere video, aparate foto, televizoare, dispozitive de înregistrare video, playere şi dispozitive de înregistrare pe CD şi DVD, MP3playere, calculatoare, calculatoare de masă,
tablete, microfoane, difuzoare, căşti, echipamente de telecomunicaţii, dispozitive pentru redarea sunetelor sau imaginilor, periferice adaptate pentru a fi folosite la calculatoare, telefoane mobile, telefoane celulare, huse
pentru telefoane mobile şi telefoane celulare,
aparate telefonice, imprimante de calculator,
fotocopiatoare, suporturi de informaţie magnetice şi optice, software de calculatoare şi
programe de calculatoare înregistrate pe
acestea, publicaţii electronice care pot fi
descărcate şi înregistrate, carduri magnetice
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şi optice codate, ochelari (optică), ochelari de
soare, lentile optice şi huse, containere, părţi
componente şi piese ale acestora; magneţi
decorativi; instrumente pentru măsurarea
greutăţii; toate produsele sus-menţionate, cu
excepţia dispozitivelor de comandă şi control
al stocurilor electrice pentru echipamente de
depozitare şi echipamente de control al stivei;
11 - aparate de iluminat, şi anume lămpi, becuri,
lanterne pentru iluminat, lustre, instalaţii de
iluminat cu lămpi; aparate de iluminat pentru
vehicule, precum şi pentru spaţii interioare şi
exterioare; instalaţii de încălzire, pentru
combustibili solizi, lichizi şi gazoşi, sau electrice, cazane pentru încălzire centrală, cazane pentru sisteme de încălzire, radiatoare
(de încălzire), schimbătoare de căldură care
nu sunt părţi componente ale maşinilor, sobelor, maşinilor de bucătărie, colectoarelor
termice solare (încălzire); instalaţii pentru aer
condiţionat şi ventilaţie, instalaţii de răcire şi
congelatoare; aparate, instalaţii şi dispozitive
care funcţionează cu energie electrică şi
gaze, de gătit, de uscare şi fierbere; maşini
de gătit, vase electrice pentru prelucrarea
termică a alimentelor, încălzitoare electrice
de apă, grătare; uscătoare electrice de rufe;
uscătoare de păr; aparate pentru uscarea
mâinilor; aparate pentru dedurizarea apei;
aparate pentru purificarea apei; instalaţii pentru purificarea apei; instalaţiile de purificare a
apelor reziduale; aparate electrice de încălzire pentru pat sau pături electrice, cu excepţia
celor medicinale; aparate de încălzire; perne
electrice; aparate electrice şi neelectrice pentru încălzirea picioarelor; termofoare; instalaţii industriale de gătit, de uscare şi de refrigerare; pasteurizatoare şi sterilizatoare;
14 - giuvaergerie; imitaţii ale giuvaergeriei, bijuterii; aur; pietre preţioase şi bijuterii realizate
din ele; butoni de manşetă; ace de cravată;
statuete şi figurine din metale preţioase; ceasuri, cu excepţia celor de mână, ceasuri de
mână şi instrumente pentru măsurarea timpului; cronometre şi părţile componente ale
acestora; brăţări de ceas;
21 - dispozitive mici portabile neelectrice de uz
casnic şi bucătărie, şi anume shakere, mixere, râşniţe de cafea şi râşniţe pentru condimente, storcătoare de fructe şi legume, râşniţe şi dispozitive de zdrobit; farfurii; aparate
de spălare şi curăţare (neelectrice), şi anume
perii (cu excepţia pensulelor), perii pentru
curăţare, materiale pentru fabricarea periilor,
bureţi, bureţi metalici, perii de sârmă pentru
curăţare, cârpe textile pentru curăţare şi

MĂRCI
ştergere, mănuşi de spălat vase, aparate
neelectrice de lustruire, bătătoare pentru
covoare şi perii mecanice pentru covoare,
mături de covoare, mopuri; tampoane pentru
curăţare; periuţe de dinţi, periuţe de dinţi
electrice, aţă dentară, perii de bărbierit, perii
de păr, piepteni; dispozitive de uz casnic şi
de bucătărie, farfurii de sticlă, porţelan, ceramică, metale obişnuite, materiale plastice,
mase sintetice şi alte materiale, şi anume
doniţe, găleţi, vase pentru fierbere, veselă,
farfurii şi pahare din hârtie, tăvi, cafetiere,
strecurătoare, polonice de servire, spatule,
boluri pentru spălat, boluri, cupe pentru ouă,
forme de copt, carafe, recipiente pentru depozitarea alimentelor, suporturi de pahare şi
vase pentru fiert; ghivece de flori, dozatoare
de săpun, distribuitoare de şerveţele de hârtie, prosoape, suporturi pentru hârtie igienică,
cădiţe pentru copii, forme pentru cuburi de
gheaţă şi recipiente pentru gheaţă; recipiente
termoizolante, sticle de apă, servicii pentru
picnic cu set de veselă, cupe înmînate la
competiţii sportive, cutii pentru pâine, coşuleţe pentru pâine, planşete de pâine (inclusiv
planşete din mase sintetice); accesorii metalice pentru gătire şi încălzire, şi anume autoclave, încălzitoare, grile, grătare, frigări, broşete metalice de uz culinar; mese de călcat,
huse pentru mese de călcat, uscătoare de
haine, articole decorative din sticlă, porţelan,
ceramică, lut, şi anume bibelouri, statui, produse de artă; sticle; toate produse susmenţionate, cu excepţia containerelor pentru
deşeuri de hârtie, deşeuri nereciclabile, materialelor de ambalare uşoară, containerelor
de sortare pentru deşeuri cu sau fără capac,
containerelor pentru substanţe dăunătoare,
containerelor pentru deşeuri periculoase;

MD - BOPI 1/2019
pantofi şi curele, catarame, ace cu gămălie,
cu excepţia articolelor de giuvaergerie şi
bijuterii, articole decorative, textile, adezive,
şireturi, ace, ace de cusut, ace pentru maşini
de cusut, andrele şi ace pentru broderie, cutii
de ace, pernuţe de ace; flori artificiale, fructe
artificiale; agrafe de păr, ace de păr, bentiţe
de păr, articole decorative pentru păr, care
nu sunt din metale preţioase; peruci, meşe,
ondulatoare de păr, electrice sau neelectrice,
cu excepţia ustensilelor de mână;
27 - covoare, preşuri, rogojini; covoraşe de rugăciune; linoleum, straturi artificiale, linoleum
pentru podele; tapete, tapete murale şi materiale de tapiţerie (care nu sunt din materiale
textile);
35 - colectarea pentru terţi a diferitelor mărfuri (cu
excepţia transportării acestora) şi amplasarea mărfurilor pentru comoditatea examinării
şi achiziţionării de către consumatori, prin
intermediul magazinelor cu amănuntul şi
angro, mijloace electronice sau cataloage
poştale de vânzări.
(531) CFE(7) 26.04.18; 27.05.09; 29.01.12.

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

31721
2018.11.25
2027.12.04
041636
2017.12.04
TM MARKET S.R.L., MD
Str. Columna nr. 59,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

24 - materiale textile ţesute şi neţesute, articole
textile de uz casnic, şi anume perdele, cuverturi de pat, cearşafuri, feţe de pernă, plăpumi, ştergare, pături absorbante;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; ghipuri,
festoane, panglici (produse de mercerie),
panglici şi articole împletite pentru finisare,
benzi cu arici pentru îmbrăcăminte, şireturi
pentru îmbrăcăminte, cifre sau litere pentru
marcarea lenjeriei, blazoane brodate, ecusoane, care nu sunt confecţionate din metale
preţioase, perniţe de umăr pentru îmbrăcăminte; nasturi pentru îmbrăcăminte, încheietori pentru îmbrăcăminte, cheutori pentru
îmbrăcăminte, fermoare, catarame pentru

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Perfect Clean", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; uleiuri esenţiale.
(531) CFE(7) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 05.11.14;
27.05.01.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în decembrie 2018
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit

(220)
Data
de depozit

(151)
Data
înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
Nr.
BOPI

(450)
Nr. BOPI

3
2017.04.13
2014.04.11

(111)
Nr.
înregistrării
4
31369
31600

1
1
2

2
040497
034932

5
2018.08.14
2017.01.16

6
32,33
33

8
5/2017
6/2014

9
1/2019
1/2019

041437
041741

2017.10.27
2017.12.19

31607
31609

2018.10.16
2018.10.16

30
03,05

5
6
7
8
9
10

041493
041508
041803
041927
041935
041937

2017.11.08
2017.11.10
2017.12.28
2018.01.31
2018.01.31
2018.01.26

31610
31611
31612
31613
31614
31615

2018.10.18
2018.10.18
2018.10.18
2018.10.18
2018.10.18
2018.10.18

03
12,35
35,41
35
35
16,21

11

041974

2018.02.07

31616

2018.10.18

05

12

041985

2018.02.12

31617

2018.10.18

30

13
14
15
16
17
18

040918
041590
041836
041695
041747
041839

2017.07.21
2017.11.27
2018.01.10
2017.12.13
2017.12.15
2017.11.08

31618
31619
31620
31621
31622
31623

2018.10.17
2018.10.17
2018.10.17
2018.10.19
2018.10.19
2018.10.19

32,34,35
04,07,12,37
43
25,35
09,35,38,41
09

19

041192

2017.09.27

31624

2018.10.22

20
21

041012
041026

2017.08.16
2017.08.18

31625
31626

2018.10.24
2018.10.24

29,30,31,
32,35
03,35
41

22

041079

2017.08.25

31627

2018.10.24

09

23

041113

2017.09.06

31628

2018.10.24

29,30

24
25

041514
041077

2017.11.13
2017.08.29

31629
31630

2018.10.24
2018.10.23

07
12

26

041591

2017.11.22

31631

2018.10.24

19

27

041505

2017.11.13

31632

2018.10.24

32

28
29
30
31

041548
041737
041829
041893

2017.11.14
2017.12.15
2018.01.10
2018.01.22

31633
31634
31635
31636

2018.10.24
2018.10.24
2018.10.24
2018.10.24

22,31,35
33,35,41
35,41,42
05,32,35

7
CUZNETOV Iurie, MD
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
GODOROJA Dumitru, MD
IVYBRIDGE VENTURES
LIMITED, CY
RUSLAN SHOSTAK, UA
SV-MOTOGRUP S.R.L., MD
MARDARI Ion, MD
MALCOCI Nicolae, MD
MEDIA GALLERY S.R.L., MD
CIUREA Ion, MD
TÎMCOV Roman, MD
NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI,
reprezentanţa companiei turceşti,
MD
Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu "GRAND
CANDY", AM
CAZACU Ian, MD
Weichai Power Co., Ltd., CN
CLEAR TRADING S.R.L., MD
SOLOGUB Ion, MD
RFE/RL, Inc., US
CHONGQING BLEPHONE
TECHNOLOGY CO., LTD, CN
CETIGAN S.R.L.,
societate comercială, MD
TAROL-DD S.R.L., MD
BUSINESS-TV MEDIA S.R.L.,
societate comercială, MD
TAMA ENTERPRISES CO., LTD.,
JP
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
OLISGRUP S.R.L., MD
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.,
KR
Zakrytoe Aktsionernoe
obschestvo "TechnoNICOL", RU
PepsiCo, Inc., corporaţie din statul
North Carolina, US
IRIS FARM S.R.L., MD
VERIORG S.R.L., MD
EFREMOV Dumitriţa, MD
ORHEI-VIT S.A., MD

3
4
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12/2017
2/2018
2/2018
1/2018
4/2018
4/2018
4/2018
4/2018

1/2019

4/2018

4/2018

9/2017
3/2018
3/2018
2/2018
3/2018
3/2018
11/2017

1/2019

9/2017
9/2017

1/2019
1/2019

10/2017

1/2019

10/2017

1/2019

1/2018
10/2017

1/2019
1/2019

2/2018
3/2018
3/2018
2/2018
3/2018
4/2018

MĂRCI
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1
32
33
34
35

2
041898
041720
040543
040558

3
2018.01.23
2017.12.11
2017.04.25
2017.04.26

4
31637
31638
31639
31640

5
2018.10.25
2018.10.25
2018.10.27
2018.10.26

6
34
05
29,30
35,41,44

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

040932
041694
041704
040708
041982
041472
041473
041486
041533
041743
041943
041951
042013
042034
040881
041800

2017.07.26
2017.12.13
2017.12.14
2017.06.02
2018.02.07
2017.11.08
2017.11.08
2017.11.08
2017.11.15
2017.12.14
2018.02.05
2018.02.02
2018.02.15
2018.02.20
2017.07.13
2017.12.27

31641
31642
31643
31645
31646
31647
31648
31649
31650
31651
31652
31653
31654
31655
31656
31657

2018.10.26
2018.10.29
2018.10.26
2018.10.26
2018.10.30
2018.11.01
2018.11.01
2018.11.01
2018.11.01
2018.11.01
2018.11.01
2018.11.01
2018.11.01
2018.11.01
2018.11.01
2018.10.31

25,35
12
29,30,31,32
15
05
03
03,05,16,21
05
35,37
16
33
30,43
05
03
03,35
12

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

041792
041795
041637
038423
040549
041881
041899
041957
041834
041971

2017.12.26
2017.12.26
2017.12.04
2016.03.01
2017.04.25
2018.01.16
2018.01.24
2018.01.30
2018.01.05
2018.02.16

31658
31659
31660
31661
31662
31663
31664
31665
31666
31667

2018.11.01
2018.11.01
2018.11.02
2018.11.06
2018.11.05
2018.11.06
2018.11.06
2018.11.05
2018.11.06
2018.11.06

29,35
29,35
30
34
30,35
35,39
35,39
24,35
03
33

62

041889

2018.01.19

31668

2018.11.06

33

63

041552

2017.11.16

31669

2018.11.07

43

64
65

041963
041303

2018.02.08
2017.10.04

31670
31671

2018.11.07
2018.11.12

35,37
33

66

041628

2017.12.01

31672

2018.11.12

36

67
68
69
70

041465
041648
041706
041746

2017.11.08
2017.12.06
2017.12.14
2017.12.15

31673
31674
31675
31676

2018.11.12
2018.11.12
2018.11.12
2018.11.12

03,16
05
35
29,30

71
72
73

041786
041832
041884

2017.12.27
2018.01.11
2018.01.16

31677
31678
31679

2018.11.12
2018.11.12
2018.11.12

74
75

041926
041987

2018.01.31
2018.02.12

31680
31681

2018.11.12
2018.11.01

34
43
36,37,41,
43,44
35,44
33

7
8
Gallaher Limited, GB
4/2018
"Nertus Ltd" S.R.L., UA
3/2018
GLADCOV Serghei, MD
8/2017
DIACONU Sergiu, RO
9/2017
RUSNAC Alexandru, RO
ANTIGONA S.R.L., MD
10/2017
Hankook Tire Co., Ltd., KR
3/2018
STEŢCO Alexandru, MD
3/2018
InMusic Brands, Inc., US
7/2017
NOVARTIS AG, CH
4/2018
RUSLAN SHOSTAK, UA
2/2018
RUSLAN SHOSTAK, UA
2/2018
RUSLAN SHOSTAK, UA
2/2018
LAZARI Roman, MD
1/2018
URSU Constantin, MD
3/2018
CASTEL MIMI S.R.L., MD
4/2018
LARIICIUC Anatolii, MD
4/2018
FARMOGEN S.R.L., MD
4/2018
TM MARKET S.R.L., MD
4/2018
BOTEA Eugeniu, MD
8/2017
FCA US LLC, (a limited liability
3/2018
company organized and existing
under the laws of the State of
Delaware), US
CODREANU Carolina, MD
3/2018
CODREANU Carolina, MD
3/2018
MARS, INCORPORATED, US
3/2018
MOREN GROUP S.A., LV
4/2016
RUSALE PASTE S.R.L., MD
6/2017
CEPOI Sergiu, MD
3/2018
CEPOI Sergiu, MD
3/2018
UNIVERSCOM S.A., MD
4/2018
CEPOI Sergiu, MD
3/2018
MERCAT DEVELOPMENTS
4/2018
LIMITED, GB
Patrón Spirits International AG,
3/2018
CH
NOBIL CLUB S.R.L., întreprindere 4/2018
cu capital străin, MD
TERMOSTAL IMEX S.R.L., MD
4/2018
KVINT, societate pe acţiuni de tip
4/2018
închis, fabrică de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD
AMIGO CREDIT S.R.L.,
2/2018
organizaţie de microfinanţare, MD
RUSLAN SHOSTAK, UA
2/2018
ADAMA AGAN LTD., IL
2/2018
ROTAR Ruslan, MD
2/2018
Open type Joint Stock Company
3/2018
"Fats and Oil Integrated Works",
RU
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, AE
5/2018
MELDAVA GRUP S.R.L., MD
5/2018
ARYA BUSINESS GROUP
3/2018
S.R.L., MD
MALCOCI Vera, MD
4/2018
SOLOVIOV Evghenii, MD
4/2018

9
1/2019
1/2019

1/2019
1/2019
1/2019
1/2019
1/2019

1/2019

1/2019

1/2019

1/2019
1/2019

1/2019
1/2019
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1
76
77

2
042018
042032

3
2018.02.16
2018.02.19

4
31682
31683

5
2018.11.12
2018.11.12

78

042042

2018.02.21

31684

2018.11.12

79
80
81
82

042067
042074
041278
041895

2018.02.28
2018.03.01
2017.10.02
2018.01.22

31685
31686
31687
31688

2018.11.12
2018.11.12
2018.11.09
2018.11.09

6
35,37,39
25,28,30,32,
35,36,37,38,
39,41,42,43,
44,45
16,25,35,
39,41
16,21,28
21,35
30,35,43
05,10

83
84

042019
038970

2018.02.19
2016.05.31

31689
31690

2018.11.12
2018.10.22

42
05

85
86

038194
040032

2016.01.15
2017.01.19

31691
31692

2018.10.18
2018.11.05

87
88
89
90

037248
039530
040093
040636

2015.06.24
2016.09.27
2017.02.01
2017.05.17

31693
31694
31695
31696

2018.11.16
2018.11.12
2018.11.12
2018.11.09

05
16,35,39,
41,43
03,09,18,25
44
34
36

91
92
93
94
95
96
97

040920
041901
041988
041250
041315
041442
039392

2017.07.25
2018.01.24
2018.02.12
2017.09.25
2017.10.11
2017.10.30
2016.08.22

31697
31698
31699
31700
31701
31702
31703

2018.11.09
2018.11.15
2018.11.15
2018.11.15
2018.11.15
2018.11.17
2018.11.19

35
33
42
38
25
25,35
30,32,35

98
99
100

041639
041640
041922

2017.12.05
2017.12.05
2018.01.30

31704
31705
31706

2018.11.19
2018.11.19
2018.11.19

101

041363

2017.10.18

31707

2018.11.21

01,05,44
01,05,44
32,33,35,39,
41,43,44
30

102

041980

2018.02.12

31708

2018.11.19

103

041981

2018.02.12

31709

2018.11.19

104

042041

2018.02.21

31710

2018.11.19

29,30,31,
35,39
29,30,31,
35,39
32,33

105
106
107
108

041876
041398
041545
041807

2018.01.17
2017.10.27
2017.11.17
2017.12.29

31711
31712
31713
31714

2018.11.15
2018.11.20
2018.11.20
2018.11.20

34
09,25,41,42
16
29,35,43

109

041975

2018.02.09

31715

2018.11.20

35,36,45

110

039838

2016.12.05

31716

2018.11.21

111
112
113

041751
042044
039993

2017.12.15
2018.02.20
2017.01.13

31717
31718
31719

2018.11.21
2018.11.23
2018.11.23

114

036640

2015.03.04

31720

2018.11.23

09,16,35,38,
39,41,42
12,28
05
07,08,09,11,
14,21,24,26,
27,35
34
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7
SMART CLICK S.R.L., MD
APOSTOL Octavian, MD

8
4/2018
4/2018

ŢUŢU Constantin, MD

4/2018

SEVASTIANOV Oleg, MD
TERMICAN Vladimir, MD
CEBOTARI Gheorghii, MD
MYLAN PHARMA GROUP
LIMITED, IE
CODE FACTORY S.R.L., MD
PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA
T.P.I. - PHARM S.R.L., MD
BUSINESS-TV MEDIA S.R.L.,
societate comercială, MD
ASOS plc, GB
TOPALO Arcadie, MD
Gallaher Limited, GB
BROKER-ASIST S.R.L., broker
de asigurare, MD
EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
MORAR Aurel, MD
DEEPLACE S.R.L., MD
GMG PRODUCTION S.R.L., MD
GHERŢA Anna, MD
SAMBURSCAIA Angela, MD
RIO BUCOVINA S.R.L.,
societate comercială, RO
Nutrien Ltd., CA
Nutrien Ltd., CA
BABAN Maria, MD

4/2018
4/2018
11/2017
4/2018

1/2019

4/2018
7/2016

2/2016
2/2017
11/2015
12/2016
4/2017
6/2017

1/2019
1/2019
1/2019
1/2019

9/2017
3/2018
4/2018
11/2017
11/2017
12/2017
10/2016

1/2019

1/2019
1/2019
1/2019
1/2019

4/2018
4/2018
3/2018

BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
IUSTIN Viorel, MD

11/2017

IUSTIN Viorel, MD

4/2018

FABRICA DE BERE DIN
BENDER, societate pe acţiuni
de tip închis, MD
Philip Morris Brands Sarl, CH
Raspberry Pi Foundation, GB
CERNOV Vitalie, MD
ROGOB S.R.L., firmă de
producţie şi comerţ, MD
INFODEBIT CREDIT REPORT
S.R.L., MD
Amazon Europe Core S.a.r.l., LU

4/2018

POPOVICI Maxim, MD
GMP LTD, GE
ASLAN TİCARET DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI LİMİTED
ŞİRKETİ, TR
INTER-TABAC S.R.L., MD

9

1/2019

4/2018

3/2018
4/2018
4/2018
5/2018
4/2018
11/2017
3/2018
4/2018
4/2017

5/2015

1/2019
1/2019

MĂRCI
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1
115
116

2
041636
041752

3
2017.12.04
2017.12.14

4
31721
31722

5
2018.11.25
2018.11.25

6
03
43

117

041831

2018.01.10

31723

2018.11.25

39

118

041970

2018.02.16

31724

2018.11.25

33

119

041973

2018.02.16

31725

2018.11.25

33

120

042047

2018.02.16

31726

2018.11.25

121
122

042069
042075

2018.02.28
2018.03.01

31729
31730

2018.11.25
2018.11.25

03,05,16,29,
30,31,32,35,
39,44
24
11,17,35,37

123

042077

2018.03.01

31731

2018.11.25

19,35

124

042101

2018.03.05

31732

2018.11.25

05

125
126

042112
042113

2018.03.05
2018.03.05

31733
31734

2018.11.25
2018.11.25

127
128
129
130
131

042117
042120
042121
042122
042149

2018.03.07
2018.03.07
2018.03.07
2018.03.07
2018.03.19

31735
31736
31737
31738
31739

2018.11.25
2018.11.25
2018.11.25
2018.11.25
2018.11.25

35,43
11,20,35,
40,42
05
05
05
05
07

132
133

042158
042166

2018.03.15
2018.03.19

31740
31741

2018.11.25
2018.11.25

134
135
136
137

042167
042178
042179
041894

2018.03.15
2018.03.20
2018.03.20
2018.01.22

31742
31743
31744
31745

2018.11.25
2018.11.25
2018.11.25
2018.11.25

35,43
16,21,29,
30,43
35,43
44
30,43
12,35,39

138

042008

2018.01.25

31746

2018.11.26

36

139
140

042103
040939

2018.03.05
2017.08.03

31747
31748

2018.11.26
2018.11.27

44
05

7
TM MARKET S.R.L., MD
S.C. MLS INVEST TRADING
S.R.L., RO
IMPERADOR S.R.L.,
societate comercială, MD
MERCAT DEVELOPMENTS
LIMITED, GB
MERCAT DEVELOPMENTS
LIMITED, GB
DAAC Hermes S.A., MD

8
2/2018
4/2018

CONVIS PRO S.R.L., MD
SIMPLEX-CO S.R.L.,
societate comercială, MD
DAMALIO S.R.L.,
societate comercială, MD
Swiss Pharma International AG,
CH
CIUBACIUC Vera, MD
TRIPAV S.R.L., MD

5/2018
5/2018

9
1/2019

5/2018
5/2018
4/2018
5/2018

5/2018
5/2018
5/2018
6/2018

"Nertus Ltd" S.R.L., UA
"Nertus Ltd" S.R.L., UA
"Nertus Ltd" S.R.L., UA
"Nertus Ltd" S.R.L., UA
EVOLAR S.R.L.,
societate comercială, MD
NISTOR Elvira, MD
DP Global Group Limited, VG

5/2018
5/2018
5/2018
5/2018
5/2018

DELIU Tatiana, MD
STRONG MEN S.R.L., MD
GUDIMA Victor, MD
AGROPIESE TGR GRUP S.R.L.,
MD
CREDITS 2 ALL S.R.L.,
organizaţie de microfinanţare, MD
CEAICOVSCHI Angela, MD
ROTAR PHARMA S.R.L., MD

5/2018
5/2018
5/2018
5/2018

5/2018
5/2018

4/2018
5/2018
9/2017
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Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată
Nr.
crt.

(186)
Data
expirării
reînnoirii
3
2028.09.23

(511)
Clase

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

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

1
1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2
2R 6466

4
29,31,35,40

6
12/1998

7
6/1999

2

2R 6476

2027.12.12

29,30

5
BARGUES AGRO INDUSTRIE S.A., filială din
Republica Moldova a firmei franceze, MD
Str. Ștefan cel Mare nr. 60,
MD-5801, Teleneşti, Republica Moldova
BERNARD MATTHEWS FOODS LIMITED,
GB
2nd Floor Colmore Court, 9 Colmore Row,
Birmingham, B3 2BJ, Regatul Unit

1/1999

7/1999

3

2R 6780

2028.10.01

29,30,32

6/1999

11/1999

4

2R 6781

2028.10.01

29,30,32

McCain Foods Limited, CA
8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New
Brunswick, E7L 1 B2, Canada
McCain Foods Limited, CA
8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New
Brunswick, E7L 1 B2, Canada

6/1999

11/1999

5

2R 6832

2028.10.30

07,09,11,
35,36

7/1999

12/1999

6

2R 6834

2028.12.21

29,30

7/1999

12/1999

7

2R 6870

2028.11.19

05

7/1999

12/1999

8

2R 6891

2028.11.05

05,10

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware, US
300 Renaissance Center, City of Detroit, State
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale
Americii
McDONALD’S CORPORATION, corporaţie
organizată şi existentă conform legilor Statului
Delaware, US
110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois
60607, Statele Unite ale Americii
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
LRC Products Limited, GB
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH,
Regatul Unit

7/1999

1/2000

9

2R 6970

2028.11.27

09,16,35,42

The Nielsen Company (US), LLC, a Delaware
limited liability company, US
85 Broad Street, New York, New York 10004,
Statele Unite ale Americii

8/1999

2/2000

10

2R 6973

2028.12.21

05

8/1999

2/2000

11

2R 6974

2028.12.25

05

Wyeth LLC, US
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
Statele Unite ale Americii

8/1999

2/2000

12

2R 7105

2028.11.16

16

10/1999

3/2000

13

2R 7113

2029.01.04

04,37

KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION
(also trading as Pilot Corporation), JP
6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo,
Japonia
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia

10/1999

4/2000

14

2R 7205

2029.04.05

32

11/1999

5/2000

156

OPUS ONE WINERY LLC, US
7900 St. Helena Highway, OAKVILLE,
California 94562, Statele Unite ale Americii

MĂRCI
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1

2

3

4

6

7

15

2R 8053

2028.12.02

E.I. du Pont de Nemours and Company, US
1007 Market Street, Wilmington, Delaware,
19898, Statele Unite ale Americii

10/1999

7/2001

16

R 14436

2025.08.11

01,02,04,05,
07,10,11,12,
13,17,19,20,
22,23,24,27,
28,29,30,31,
32,37,39,40,
41,42
21,33,35

5

CABIGRUP S.R.L., MD
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

8/2006

1/2007

17

R 15364

2026.06.09

25

5/2007

10/2007

18

R 18172

2028.08.06

36

12/2008

7/2009

19

R 18174

2028.05.12

36

VISTLINIE S.R.L., MD
Str. Maria Drăgan nr. 4/2, ap. 30,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
AS IuteCredit Europe, EE
Rotermanni Tn 5-26, Tallinn, 10111, Estonia
NIKA-imobil S.R.L., agenţie imobiliară, MD
Str. Vl. Korolenko nr. 5, ap. 12,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

12/2008

7/2009

20

R 18376

2028.08.01

19

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

12/2008

8/2009

21

R 18402

2028.07.31

05

ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI,
MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

12/2008

8/2009

22

R 18410

2028.07.25

05

ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI,
MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

12/2008

8/2009

23

R 18433

2028.08.01

19

12/2008

8/2009

24

R 18434

2028.08.01

19

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

12/2008

8/2009

25

R 18435

2028.08.01

19

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

12/2008

8/2009

26

R 18487

2028.08.01

19

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

12/2008

9/2009

27

R 18575

2028.09.30

05

ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI,
MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

12/2008

10/2009

28

R 18847

2028.09.17

17,19,37

12/2008

12/2009

29

R 18848

2028.09.17

17,19,37

Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu
"VODOSTICINI SÎSTEMÎ", UA
Vul. Sobornosti, 36, m. Boiarka, KîevoSveatoşinsikîi r-n, Kîivsika obl., 08154,
Ucraina
Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu
"VODOSTICINI SÎSTEMÎ", UA
Vul. Sobornosti, 36, m. Boiarka, KîevoSveatoşinsikîi r-n, Kîivsika obl., 08154,
Ucraina

12/2008

12/2009
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1

2

3

4

30

R 18914

2028.08.01

06

31

R 18931

2028.09.08

05

32

R 19006

2028.09.30

05

33

R 19111

2028.11.06

35

34

R 19112

2028.11.06

35

35

R 19113

2028.11.06

35

36

R 19155

2028.12.15

35,43

37

R 19166

2028.12.25

35

38

R 19167

2028.12.24

05

39

R 19209

2028.11.11

01

40

R 19242

2028.01.17

09,37

41

R 19245

2028.11.11

42

R 19279

43

6

7

12/2008

10/2009

12/2008

11/2009

ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI,
MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

12/2008

12/2009

1/2009

1/2010

CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
CHIMAGROMARKETING S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

1/2009

1/2010

1/2009

1/2010

7 ELEMENTS S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Grigore Vieru nr. 9,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
PIAŢA IARMAROACELOR DE MĂRFURI
S.R.L., MD
Str. Petricani nr. 17,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI,
MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

3/2009

1/2010

3/2009

1/2010

3/2009

1/2010

Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE
Östra Köpmansgatan 6, SE-444 30
STENUNGSUND, Suedia

2/2009

1/2010

Mutlu Aku ve Malzemeleri Sanayi A.S., TR
Eski Ankara Asfalti Caddesi, Tepeören
Mahallesi, No:210, Tuzla, İstanbul, Turcia

9/2009

2/2010

04

Emirates National Oil Company Limited LLC
(ENOC), AE
P.O. Box 6442, Dubai, Emiratele Arabe Unite

2/2009

1/2010

2028.12.18

05

BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Grădescu nr. 4,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

3/2009

2/2010

R 19356

2028.11.13

44

2/2009

2/2010

44

R 19391

2029.02.10

33

BULAT Alexandru, MD
Str. Ismail nr. 100, ap. 89,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova

4/2009

2/2010

45

R 19449

2028.12.08

05,31,35

"SUZIR’EA" TOVARISTVO Z OBMEJENOIU
VIDPROVIDALINISTIU NAUKOVOVIROBNICE PIDPRIĂMSTVO, UA
Vul. Poltavsikii Şleax 115, Xapikiv, 61102,
Ucraina

3/2009

3/2010

46

R 19469

2028.12.25

01

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as
SHARP CORPORATION, JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 5458522, Japonia

3/2009

3/2010

47

R 19482

2028.12.19

05

Swiss Pharma International AG, CH
Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia

4/2009

3/2010

158

5
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
BIOSE, FR
Rue des Frères Lumière, 15130
Arpajon-sur-Cère, Franţa

MĂRCI
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1

2

3

4

48

R 19490

2028.12.19

05

6

7

Swiss Pharma International AG, CH
Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia

49

R 19505

2028.12.23

16,35

50

R 19573

2029.04.17

30,34,35,41

51

R 19574

2029.04.17

30,34,35,41

52

R 19597

2029.03.16

36,43

53

R 19742

2029.02.13

54

R 19746

55

5

4/2009

3/2010

VIZIR Carolina, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 21, bloc 2, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

5/2009

3/2010

6/2009

3/2010

TUTUN-CTC S.A., MD
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
VASILACHI Ion, MD
Str. Paris nr. 30, bloc 1,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

6/2009

3/2010

6/2009

3/2010

41

CARP Nadejda, MD
Str-la Ciocîrliei nr. 5,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

5/2009

5/2010

2029.04.03

11

5/2009

5/2010

R 19799

2028.07.30

02

12/2008

6/2010

56

R 19891

2028.11.25

29,30

2/2009

7/2010

57

R 20005

2028.11.13

35,43

EUROLUMINA S.R.L., MD
Str. Lunca Bîcului nr. 29,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
DF World of Spices GmbH, DE
Industriestraße 25, 49201 Dissen, Germania
OAZA GOLUB S.R.L., MD
Str. Ion Creangă nr. 82, bloc 1, ap. 92,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

1/2009

8/2010

58

R 20055

2028.08.01

02

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

1/2009

9/2010

59

R 20504

2028.11.17

05,10,24,28,
35,44

OPPO MEDICAL INC., US
825 Van Ness Ave Ste 603, San Francisco,
CA 94109, Statele Unite ale Americii

2/2009

12/2010

60

R 20681

2028.07.30

02

SUPRATEN PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

12/2008

2/2011

61

R 21302

2029.02.18

29,30,32,43

BOIAR GRUP S.R.L., MD
Str. Sfînta Treime nr. 13, ap.(of.) 015,
MD-2093, Grătieşti, Chişinău, Republica
Moldova

4/2009

6/2011

62

R 26021

2028.12.04

09

Apple Inc., US
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,
Statele Unite ale Americii

10/2014

159
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IV
Indicaţii geografice, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate /
Geographical indications, appellations of
origin, traditional specialties guaranteed

P

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

L

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the
AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications,
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party.
Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof.
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not
form a subject matter of any real rights.
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it.
In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications,
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova;
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical
indication; the Lists of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the
Republic of Moldova on the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova
and the European Union on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and
Foodstuffs.
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Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată protecţie
în Republica Moldova, în luna decembrie 2018, conform
Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor
de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul și data înregistrării internaţionale, ţara
de origine a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea
de origine a produsului, transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, traducerea acesteia în
limbile engleză, franceză, rusă în redacția Biroului Internațional al OMPI și traducerea în română,
denumirea produsului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

Nr. și data
înregistrării

Codul
ţării

Denumirea de origine

Transliterarea/traducerea

Produsul

Nr. BOPI

1

AO 1079
2017.09.25
AO 1080
2017.09.25
AO 1081
2017.09.25
AO 1082
2017.09.25
AO 1083
2017.09.25
AO 1084
2017.09.26
AO 1085
2017.09.26
AO 1086
2017.09.26
AO 1087
2017.09.26
AO 1088
2017.09.26
AO 1089
2017.09.26
AO 1090
2017.09.26
AO 1091
2017.09.26
AO 1092
2017.09.26
AO 1093
2017.09.26
AO 1094
2017.09.26
AO 1095
2017.09.26
AO 1096
2017.09.26
AO 1097
2017.09.26
AO 1098
2017.09.26
AO 1099
2018.01.10

IT

FREISA DI CHIERI

Freisa de Chieri

vin

7/2018

IT

GRECO DI TUFO

Greco de Tufo

vin

7/2018

IT

GRIGNOLINO D’ASTI

Grignolino de Asti

vin

7/2018

IT

Grignolino del Monferrato
Casalese
Cortese de Alto Monferrato

vin

7/2018

vin

7/2018

IT

GRIGNOLINO DEL MONFERRATO
CASALESE
CORTESE DELL’ALTO
MONFERRATO
PRIMITIVO DI MANDURIA

Primitivo de Manduria

vin

7/2018

IT

BRACHETTO D’ACQUI / ACQUI

Brachetto de Acqui / Acqui

vin

7/2018

IT

Vin Nobil de Montepulciano

vin

7/2018

IT

VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO
VERNACCIA DI SAN GIMINANO

Vernaccia de San Gemignano

vin

7/2018

IT

GAVI / CORTESE DI GAVI

Gavi / Cortese de Gavi

vin

7/2018

IT

CESANESE DEL PIGLIO / PIGLIO

Cesanese de Piglio / Piglio

vin

7/2018

IT

AGLIANICO DEL TABURNO

Aglianico de Taburno

vin

7/2018

IT

AGLIANICO DEL VULTURE
SUPERIORE
FIANO DI AVELLINO

Aglianico de Vulture superior

vin

7/2018

Fiano de Avellino

vin

7/2018

Colli Bolognesi clasic
Pignoletto
Rossese de Dolceacqua /
Dolceacqua
Vermentino de Gallura

vin

7/2018

vin

7/2018

IT

COLLI BOLOGNESI CLASSICO
PIGNOLETTO
ROSSESE DI DOLCEACQUA /
DOLCEACQUA
VERMENTINO DI GALLURA

vin

7/2018

IT

VERMENTINO DI SARDEGNA

Vermentino de Sardegna

vin

7/2018

IT

VERNACCIA DI SERRAPETRONA

Vernaccia de Serrapetrona

vin

7/2018

IT

MONTEFALCO SAGRANTINO

Montefalco Sagrantino

vin

7/2018

IT

delle Venezie

Din Veneția

vin

7/2018

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

IT

IT
IT
IT
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V
Design industrial / Industrial design

P

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

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

L

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

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

Numărul certificatului
Number of the certificate

(15)

Data înregistrării
Date of the registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării
Expected expiration date of the registration

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial
Number of the industrial design

(21)

Numărul de depozit
Number of the application

(22)

Data de depozit
Date of filing of the application

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale
Number of industrial designs

(30)

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

(31)

Numărul cererii prioritare
Number of the priority application

(32)

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

(33)

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

(43)

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

(44)

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

(45)

Data publicării certificatului
Date of publication of the certificate

(46)

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

(51)

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

(54)

Indicarea produsului
Designation of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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Numărul cererii divizionare
Number of the divisional application

(71)

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

(72)

Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of the author(s), code of the country according to WIPO Standard ST. 3

(73)

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

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

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

168

DESIGN

MD - BOPI 1/2019

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 (11) Cl. 06-02
f 2018 0056
2018.10.16
17

(71)(72) TERMICAN Sergiu, MD
Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C, ap. 2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(74) Goremichina Ludmila
(54) Paturi

(55)

1.1

1.3

170

1.2

1.4
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(21) f 2018 0056

2.1

2.3

2.2

2.4

3.1

3.2
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(21) f 2018 0056

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

172

DESIGN
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(21) f 2018 0056

4.4

5.2

5.4

5.1

5.3

6.1
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(21) f 2018 0056

6.2

6.3

6.4

7.2

7.1

7.3

7.4

7.5
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(21) f 2018 0056

7.6

8.2

8.4

8.1

8.3

8.5

175

MD - BOPI 1/2019

DESIGN

(21) f 2018 0056

8.6

9.1

9.2

10.1

176

9.3

10.2

9.4

10.3
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(21) f 2018 0056

10.4

11.1

11.3

12.2

11.4

12.3

11.2

12.1

12.4
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(21) f 2018 0056

13.1

13.3

13.4

14.1

178

13.2

13.5

14.2
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(21) f 2018 0056

14.3

14.5

14.4

15.1

15.3

15.2

15.4

179
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(21) f 2018 0056

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1
180

DESIGN

MD - BOPI 1/2019

(21) f 2018 0056

17.2

17.4

17.6

17.3

17.5

17.7
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(21) f 2018 0056

17.8

17.9

17.10

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

LOC (11) Cl. 19-08
f 2018 0059
2018.10.29
6
Culori revendicate: modelul 1 - alb,
negru, roşu de diferite nuanţe, galben
de diferite nuanţe, verde de diferite
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, bej;
modelul 2 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe,
cafeniu de diferite nuanţe, gri de diferite
nuanţe, portocaliu de diferite nuanţe,
albastru de diferite nuanţe;
modelul 3 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe,
verde de diferite nuanţe, gri de diferite
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, roz,
albastru;
182

modelul 4 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe,
galben de diferite nuanţe, roz de diferite
nuanţe;
modelul 5 - alb, negru, roşu, galben, roz de
diferite nuanţe;
modelul 6 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe,
albastru, galben, verde de diferite
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, roz
(71) SERGIU & ARIDANA S.R.L., MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 7/1,
ap. 55, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
(74) SIMANENKOVA Tatiana
(54) Etichete

DESIGN
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(21) f 2018 0059
(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează

1

2

3
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(21) f 2018 0059

4

5

6

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

LOC (11) Cl. 19-08
f 2018 0064
2018.11.20
17
Culori revendicate: desenul 1 - alb,
negru, sur de diferite nuanţe, roşu,
verde;
desenul 2 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu, verde;;
desenul 3 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu, galben, cafeniu de diferite nuanţe;
desenul 4 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu de diferite nuanţe, verde,
portocaliu, cafeniu;
184

desenul 5 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu, verde, cafeniu;
desenul 6 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu de diferite nuanţe, verde,
portocaliu, cafeniu;
desenul 7 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu, verde;
desenul 8 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu de diferite nuanţe, verde,
portocaliu, galben, cafeniu;
desenul 9 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu, galben, cafeniu de diferite nuanţe;

DESIGN
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(21) f 2018 0064
desenul 10 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu de diferite nuanţe, verde de diferite
nuanţe, portocaliu, galben, cafeniu;
desenul 11 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu, verde;
desenul 12 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu de diferite nuanţe, verde de diferite
nuanţe, albastru, portocaliu, galben,
cafeniu de diferite nuanţe;
desenul 13 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu, galben de diferite nuanţe, cafeniu,
auriu;

desenul 14 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu de diferite nuanţe, verde de diferite
nuanţe, portocaliu, galben, cafeniu;
desenul 15 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu, galben, cafeniu de diferite nuanţe;
desenul 16 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu de diferite nuanţe, verde de diferite
nuanţe, portocaliu, galben, cafeniu;
desenul 17 - alb, negru, sur de diferite nuanţe,
roşu, galben, cafeniu de diferite nuanţe
(71) SPOLEM-IMPEX S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(74) ŞTIRBU Natalia
(54) Etichete

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

1

2

3

4

5

6

7
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale,
titularul și adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea
(43)
Nr. BOPI

Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

1

f 2018 0012

2018.03.06

19-08

9

CIBIZOV Denis, MD
Str-la Haltei nr. 1 B,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

8/2018

2

f 2018 0021

2018.03.15

21-01

6

8/2018

3

f 2018 0029

2018.04.11

06-04

1

NOVAC Victoria, MD
Str. Petru Zadnipru nr. 15,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
CIUNTU Dorin, MD
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap.132,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova

4

f 2018 0037

2018.06.11

19-08

1

GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

8/2018

(73)
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI

8/2018

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

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

1

1803

19-08

f 2017 0056

2017.12.21

1

GUŢU Serghei, MD

2

1804

01-06

f 2018 0004

2018.01.12

2

Spectrum Brands, Inc., US

(44)
Nr.
BOPI
10/2018
10/2018
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, numărul de
depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite

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

(44)(45)
Nr.
BOPI

1

1183

2024.01.22

f 2009 0004

2009.01.22

06-13

12

CERNOLEVSCHI Zinaida,
MD
MD-7234, Şestaci,
Şoldăneşti, Republica
Moldova

4/2009
12/2009
2/2010

2

1573

2023.09.03

f 2013 0093

2013.09.03

19-08

2

11/2013
8/2014
11/2014

3

1574

2023.09.03

f 2013 0094

2013.09.03

19-08

4

12/2013
8/2014
11/2014

4

1587

2023.12.27

f 2013 0119

2013.12.27

19-08

2

DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40,
ap. 4, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40,
ap. 4, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40,
ap. 4, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

5

1595

2023.09.03

f 2013 0092

2013.09.03

19-08

1

DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40,
ap. 4, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

11/2013
12/2014
3/2015

6

1605

2024.01.22

f 2014 0004

2014.01.22

19-08

2

DRAGNEV Valeriu, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40,
ap. 4, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

7/2014
1/2015
4/2015
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de
Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(51)
Clase

(23)(30)
Prioritate
1

2

3

1

DM/099859

2018.02.12

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

4

2

DM/099860

2018.02.12

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

3

DM/100026

2018.02.27

TOMIL, S.R.O.,
CZ

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

5

6

7

8

9

Cadrane; ceas; cutie
pentru ceas; greutate
oscilantă / Dials;
watch; watch case;
oscillating weight /
Cadrans; montre;
boîte de montre;
masse oscillante
Ceas; cutii pentru
ceasuri; cadrane;
mecanism de mişcare
a ceasului; greutăţi
oscilante / Watch;
watch cases; dials;
watch movement;
oscillating weights /
Montre; boîtes de
montres; cadrans;
mouvement de
montre; masses
oscillantes

10-02, 07

6

2023.02.12

32/2018

10-02, 07

8

2023.02.12

32/2018

Butelii / Bottles /
Bouteilles

09-01

6

2023.02.27

34/2018

TOMIL, S.R.O.,
CZ

Simboluri grafice /
Graphic symbols /
Symboles graphiques

32-00

10

2023.02.27

34/2018

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

Cadrane / Dials /
Cadrans

10-07

5

2023.02.21

33/2018

2017.09.18,
004359297,
EM
4

5

DM/100072

2018.02.27

DM/100099

2017.10.18,
004410470,
EM
2018.02.21
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1

2

3

6

DM/100100

2018.02.21

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

7

DM/100102

2018.02.22

8

DM/100167

2018.02.27

DM/100177

2017.10.18,
004410439,
EM
2018.03.02

9

10 DM/100256

2018.03.07

11 DM/100351

2017.09.07,
6018222,
GB;
2017.09.07,
6018223,
GB;
2017.09.07,
6018224,
GB
2018.02.12

190

4

5

6

7

8

9

10-02, 07

8

2023.02.21

33/2018

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

Ceas de mână; cutii
pentru ceasuri;
greutate oscilantă;
brăţări pentru ceasuri;
încheietoare pentru
brăţara ceasului /
Wristwatch; watch
cases; oscillating
weight; watch
bracelets; watchbracelet clasp /
montre-bracelet;
boîtes de montres;
masse oscillante;
bracelets de montres;
boucle de bracelet de
montre
Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet

10-02

1

2023.02.22

33/2018

TOMIL, S.R.O.,
CZ

Păpuşă / Doll /
Poupée

21-01

1

2023.02.27

34/2018

HARRY
WINSTON SA, CH

Deşteptător / Alarm
clock / Réveil

10-01

1

2023.03.02

35/2018

RE-POWER
INTERNATIONAL
LIMITED, GB

Copertine pentru
autoturisme /
Carports / Auvents
pour automobiles

25-03

6

2023.03.07

35/2018

TOVARYSTVO Z
OBMEZHENOIU
VIDPOVIDALNIST
IU "TIRAS-12", UA

Cutie pentru dispozitiv
automat de alarmă
pentru incendiu; cutie
pentru dispozitiv
automat de alarmă
pentru efracţie; cutie
pentru dispozitiv
automat de alarmă
pentru incendiu şi
efracţie / Case for
automatic fire alarm
device; case for
automatic alarm
burglar device; case
for automatic fire and
burglar alarm device /
Boîtier pour dispositif
d'alarme incendie
automatique; boîtier
pour dispositif
automatique
avertisseur
d'effraction; boîtier
pour dispositif
automatique d'alarme
incendie et
avertisseur
d'effraction

10-05

3

2023.02.12

32/2018

DESIGN
1

MD - BOPI 1/2019
3

4

5

6

7

8

9

12 DM/100453

2

2018.02.20

HARRY
WINSTON SA, CH

Cutii pentru ceasuri;
cadrane; greutăţi
oscilante; ceasuri de
mână / Watch cases;
dials; oscillating
weights; wristwatches
/ Boîtes de montres;
cadrans; masses
oscillantes; montresbracelets

10-02, 07

16

2023.02.20

33/2018

13 DM/101720

2018.05.15

STEVEN
DANIELS, GB

Ansamblu de piece
pentru joc / Set of
game pieces /
Ensemble de pièces
de jeu

21-01

1

2023.05.15

26/2018

2017.11.16,
6022166,
GB

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

1
09-01

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

2
DM/100026

(23)(30)
Prioritate
3
2018.02.27

4
TOMIL, S.R.O., CZ

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

5
Butelii / Bottles /
Bouteilles

6
6

7
2023.02.27

8
34/2018

2017.09.18,
004359297, EM
10-01

DM/100177

2018.03.02

HARRY WINSTON
SA, CH

Deşteptător / Alarm
clock / Réveil

1

2023.03.02

35/2018

10-02

DM/100102

2018.02.22

2023.02.22

33/2018

2018.02.12

Ceas de mână /
Wristwatch / Montrebracelet
Cadrane; ceas; cutie
pentru ceas; greutate
oscilantă / Dials;
watch; watch case;
oscillating weight /
Cadrans; montre;
boîte de montre;
masse oscillante

1

10-02, DM/099859
07

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

6

2023.02.12

32/2018
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1

3

4

5

6

7

8

10-02, DM/099860
07

2018.02.12

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

Ceas; cutii pentru
ceasuri; cadrane;
mecanism de mişcare
a ceasului; greutăţi
oscilante / Watch;
watch cases; dials;
watch movement;
oscillating weights /
Montre; boîtes de
montres; cadrans;
mouvement de
montre; masses
oscillantes

8

2023.02.12

32/2018

10-02, DM/100100
07

2018.02.21

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

Ceas de mână; cutii
pentru ceasuri;
greutate oscilantă;
brăţări pentru ceasuri;
încheietoare pentru
brăţara ceasului /
Wristwatch; watch
cases; oscillating
weight; watch
bracelets; watchbracelet clasp /
montre-bracelet;
boîtes de montres;
masse oscillante;
bracelets de montres;
boucle de bracelet de
montre

8

2023.02.21

33/2018

10-02, DM/100453
07

2018.02.20

HARRY WINSTON
SA, CH

Cutii pentru ceasuri;
cadrane; greutăţi
oscilante; ceasuri de
mână / Watch cases;
dials; oscillating
weights; wristwatches
/ Boîtes de montres;
cadrans; masses
oscillantes; montresbracelets

16

2023.02.20

33/2018

10-05

2018.02.12

TOVARYSTVO Z
OBMEZHENOIU
VIDPOVIDALNISTI
U "TIRAS-12", UA

Cutie pentru dispozitiv
automat de alarmă
pentru incendiu; cutie
pentru dispozitiv
automat de alarmă
pentru efracţie; cutie
pentru dispozitiv
automat de alarmă
pentru incendiu şi
efracţie / Case for
automatic fire alarm
device; case for
automatic alarm
burglar device; case
for automatic fire and
burglar alarm device /
Boîtier pour dispositif
d'alarme incendie
automatique; boîtier
pour dispositif
automatique
avertisseur
d'effraction; boîtier
pour dispositif
automatique d'alarme
incendie et avertisseur
d'effraction

3

2023.02.12

32/2018
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1

2

3

6

7

8

10-07

DM/100099

2018.02.21

MONTRES
Cadrane / Dials /
JAQUET DROZ SA Cadrans
(MONTRES
JAQUET DROZ
AG) (MONTRES
JAQUET DROZ
LTD.), CH

5

2023.02.21

33/2018

21-01

DM/100167

2018.02.27

TOMIL, S.R.O., CZ

1

2023.02.27

34/2018

1

2023.05.15

26/2018

21-01

25-03

32-00

4

5

Păpuşă / Doll /
Poupée

2017.10.18,
004410439, EM
DM/101720
2018.05.15
STEVEN DANIELS, Ansamblu de piece
GB
pentru joc / Set of
game pieces /
2017.11.16,
Ensemble de pièces
6022166, GB
de jeu
DM/100256

2018.03.07

DM/100072

2017.09.07,
6018222, GB;
2017.09.07,
6018223, GB;
2017.09.07,
6018224, GB
2018.02.27
2017.10.18,
004410470, EM

RE-POWER
INTERNATIONAL
LIMITED, GB

Copertine pentru
autoturisme / Carports
/ Auvents pour
automobiles

6

2023.03.07

35/2018

TOMIL, S.R.O., CZ

Simboluri grafice /
Graphic symbols /
Symboles graphiques

10

2023.02.27

34/2018
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
a obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

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

I

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

OPI

Nr.
depozit

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

3
039238

Nr.
titlului
de
protecţie
4
-

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

041897

-

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

042370

4

Desen /
model
industrial

5

6

196

Nr.
BOPI

5
9/2016
12/2016

Date iniţiale

Date modificate

6
(730)
Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG, DE

7
(730)
Kaufland Dienstleistung GmbH
& Co. KG, DE

4/2018

(540)

(540)

-

7/2018

(511)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz veterinar; produse
igienice de uz medical; substanţe
şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru
oameni şi animale; plasturi, materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor, ceară
dentară; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide.

f 2008 0094

1178

11/2009
2/2010
1/2014

(73)
9, Moskovskyi prospect, korpus 5,
office 501, Kyiv, 04073, Ucraina

(511)
05 - produse farmaceutice şi
medicale; produse igienice de uz
medical; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni; plasturi,
materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante, cu excepţia celor de uz
veterinar; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
cu excepţia celor de uz veterinar; fungicide, erbicide, cu excepţia celor de uz veterinar.
(73)
9, prospect Stepana Bandery,
korpus 5, office 501, Kyiv,
04073, Ucraina

Marcă

008257

R 6906

(730)
J.K. ANSELL LIMITED, IN

(730)
J.K. ANSELL PRIVATE
LIMITED, IN

Mărci

010093

R 8568

7/1999
1/2000
11/2008
11/2001
4/2002
11/2012
12/2012
1/2013

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

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

014228

R 11946

6/2004
4/2005
5/2014
6/2014
7/2014

014765

R 12442

2/2005
7/2005
5/2014
6/2014

014967

R 13038

3/2005

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 1/2019
1/2006
5/2014
6/2014
016215

R 13541

12/2005
5/2006
12/2014
1/2015
4/2015
1/2018

035606

26876

9/2014
11/2015

037773

28912

038366

28923

1/2016
1/2017
5/2016
1/2017

7

Mărci

024626
024627

18981
18982

2/2009
12/2009

8

Mărci

024788
024789

19578
19829

5/2009
3/2010
3/2014

023321

R 20733

12/2008
2/2011
3/2014
7/2018
2/2009
5/2010

(730)
Şos. Hînceşti nr. 59/1, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova

Vul. Sapojnikova, bud. 6,
m. Zaporijjea, 69076, Ucraina

(730)
Şos. Hînceşti nr. 53, et. 1, of. 2,
MD-2028, Chişinău, Republica
Moldova
(730)
PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY CARLSBERG
UKRAINE, UA
Vul. Vasylia Stusa, bud. 6,
m. Zaporizhzhia, 69076, Ucraina

(730)
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105,
Kyiv, Ucraina

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

(730)
Publicine acţionerne tovarîstvo
"KARLSBERG UCRAINA", UA

9

Marcă

024418

19694

10

Marcă

024486

20171

2/2009
10/2010

(730)
Pulac bb, 51000 Rijeka, Croaţia

(730)
Svilno 20, 51000 Rijeka, Croaţia

11

Desen /
model
industrial

f 2008 0100

1180

3/2009
11/2009
3/2010
3/2014
4/2014

(73)
PUBLICINE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO "KARLSBERG
UCRAINA", UA
Vul. Sapojnikova,
bud. 6, m. Zaporijjea, 69076,
Ucraina

(73)
PRIVATE
JOINT STOCK COMPANY
CARLSBERG UKRAINE, UA
Vul. Vasylia Stusa
bud. 6, m. Zaporizhzhia, 69076,
Ucraina
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Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1
1

2

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

2
Marcă

3
038551
2016.03.18

4
28879

5
4/2016
1/2017
4/2017

Brevet
de
invenţie

a 2005 0219
2004.01.21

3864

3/2009

Date despre
cedent
6
(730)
MEDIAMAGNAT GRUP
S.R.L., societate
comercială, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 4 bloc
b, MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

(73)
E.I. DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, US
974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805,
Statele Unite ale Americii

Date despre cesionar

7
(730)
INTEX MARKETING Ltd.,
VG
Flemming House,
Wickhams Cay, PO Box
662, Road Town, Tortola
VG1110, Insulele Virgine
(Britanice)
(73)
FMC AGRO SINGAPORE
PTE. LTD., SG

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
3054
2018.12.04

3056
2018.12.05

77 Robinson Road,
# 13-00 Robinson 77, Singapore 068896,
Singapore
FMC CORPORATION, US
2929 Walnut Street,
Philadelphia, PA 19104,
Statele Unite Ale Americii

3

4

198

Marcă

Mărci

015515
2004.09.10

R 12909

6/2005
12/2005
11/2014
11/2018

(730)
E.I. du Pont de Nemours
and Company, US
974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805,
Statele Unite ale Americii

(730)
FMC Corporation, US

(730)
E.I. du Pont de Nemours
and Company, US
974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, Statele
Unite ale Americii

(730)
FMC Agro Singapore Pte.
Ltd., SG
77 Robinson Road, #13-00,
Robinson 77, Singapore
068896, Singapore

027123
2010.05.07

21380

9/2010
7/2011
11/2018

029596
2011.08.01

22891

11/2011
8/2012
11/2018

3057
2018.12.07

FMC Tower at Cira Center
South, 2929 Walnut Street,
Philadelphia, PA 19104,
Statele Unite ale Americii

FMC Corporation, US
FMC Tower at Cira Center
South, 2929 Walnut Street,
Philadelphia, PA 19104,
Statele Unite ale Americii

3058
2018.12.07

MD - BOPI 1/2019
1
5

2
Mărci

3
003911
30.12.1994
134181,
1991.04.08,
SU

4
2R 2858

5
1/1996
4/2005
3/2015
11/2018

003928
1994.12.30
103359,
1986.01.22,
SU

2R 2872

1/1996
4/2005
3/2015
11/2018

003929
1994.12.30
98175,
1983.09.22,
SU

2R 2873

005104
1995.12.01

2R 4762

12/1996
7/1997
12/2005
2/2016
11/2018

032528
2013.01.29

25222

5/2013
5/2014
11/2018

035896
2014.10.07

27439

12/2014
11/2015
11/2018

036070
2014.11.07

27537

1/2015
11/2015
6/2017

036453
2015.01.22

27774

4/2015
2/2016
11/2018

039088
2016.06.29

29857

10/2016
9/2017

040735
2017.06.08

30940

9/2017
6/2018

040736
2017.06.08

30941

9/2017
6/2018

6
(730)
E.I. du Pont de Nemours
and Company, US
974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, Statele
Unite ale Americii

7
(730)
FMC Agricultural Products
International AG, CH
Alpenstrasse 15, Zug 6300,
Elveţia

8
3059
2018.12.08
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1
6

2
Marcă

3
016099
2005.01.28

4
R 13613

5
1/2006
6/2006
7/2007
3/2012
5/2012
4/2015

6
(730)
Georgia-Pacific Consumer
Products LP, a Delaware
Limited Partnership, US
133 Peachtree Street, NE,
Atlanta, Georgia 30303,
Statele Unite ale Americii

7
(730)
GPCP IP Holdings LLC,
a Delaware limited liability
company, US
133 Peachtree Street NE,
Atlanta, Georgia 30303,
Statele Unite ale Americii

8
3060
2018.12.13

7

Mărci

009637
2000.09.22

R 8158

4/2001
9/2001
12/2007
10/2010

(730)
ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

3061
2018.12.13

028671
2011.02.23

22356

5/2011
3/2012

029523
2011.07.15

22760

10/2011
7/2012

033558
2013.07.29

25525

10/2013
7/2014

(730)
ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
ZINCENCO Andrei, MD
Str. Acad. Ilie Untilă nr. 21,
MD-2025, Chişinău,
Republica Moldova
ZINCENCO Nicolai, MD
Str. Andrei Doga nr. 45/2,
ap. 50, MD-2024,
Chişinău, Republica
Moldova
ZINCENCO Ludmila, MD
Str. Acad. Ilie Untilă nr. 21,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova

036459
2015.01.22

27454

2/2015
11/2015

036586
2015.02.18

27661

3/2015
12/2015

035587
2014.08.08

27949

9/2014
4/2016

036585
2015.02.18

28011

3/2015
4/2016

040437
2017.04.03

30249

5/2017
2/2018

(730)
RENAISSANCEPERFECT S.R.L., MD
Str. Chişinăului nr. 94/A,
MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road,
Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England,
Regatul Unit

(730)
COJOCARI Olga, MD

3062
2018.12.13

8

9

200

Marcă

Marcă

038846
2016.05.03

29299

6/2016
4/2017

Str. Tudor Vladimirescu
nr. 10, bloc 1, ap. 15,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
(730)
ViiV Healthcare Company,
US
Corporation Service
Company, 251 Little Falls
Drive, Wilmington,
Delaware, 19808,
Statele Unite ale Americii

3064
2018.12.14

MD - BOPI 1/2019
1
10

11

2
Mărci

Marcă

3
001769
1994.05.24
101348,
1985.03.18,
SU

4
2R 788

5
12/1994
3/2005
10/2006
6/2014

6
(730)
Lanxess Deutschland
GmbH, DE
Kennedyplatz 1, 50569
Köln, Germania

7
(730)
ARLANXEO Deutschland
GmbH, DE
Alte Heerstr. 2, 41540
Dormagen, Germania

8
3065
2018.12.15

001734
1994.05.24
43149,
1965.09.13,
SU
020063
2006.09.29

2R 826

1/1995
3/2005
10/2006
6/2014

R 16124

10/2007
3/2008
2/2009
6/2017

(730)
INTEROPTIC S.R.L.,
societate comercială, MD
Bd. Dacia nr. 26,
ap.(of.) 132, MD-2060,
Chişinău, Republica
Moldova

(730)
GIVENCHY, FR

3066
2018.12.19

3, Avenue George V,
F-75008 PARIS, Franţa

12

Marcă

010677
2001.10.04

R 9400

12/2002
5/2003
11/2011

(730)
VICAM S.R.L., firmă
de producţie şi comerţ, MD
Str. Bucureşti nr. 67,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Lemncompact S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. V. Cheltuială nr. 20,
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

3067
2018.12.19

13

Mărci

009726
2000.10.20

R 8235

5/2001
10/2001
8/2003
1/2011
7/2018

(730)
ENTEH S.A., MD

3069
2018.12.21

Bd. Mircea cel Bătrân
nr. 4/4, MD-2044,
Chişinău, Republica
Moldova

(730)
ZERNOFF S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn
nr. 13/1, ap. (of.) 1F,
MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
EURO-ALCO S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
SHNAIDER Iliana, MD
Str. Ciuflea nr. 32, ap. 13,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

3070
2018.12.26

(730)
EURO-ALCO S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
SHNAIDER Iliana, MD
Str. Ciuflea nr. 32, ap. 13,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

3071
2018.12.26

010308
2001.05.04

R 8755

2/2002
7/2002
8/2003
1/2011
7/2018

029340
2011.06.06

22743

9/2011
7/2012
7/2018
11/2001
4/2002
11/2012
12/2012
1/2013

14

Marcă

010093
2001.03.23

R 8568

15

Marcă

035606
2014.08.13

26876

9/2014
11/2015
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1
16

2
Marcă

3
037773
2015.10.22

4
28912

5
1/2016
1/2017

6
(730)
EURO-ALCO S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

7
(730)
BURCEAC Evgheni, MD
Str. A. Puşkin nr. 44,
ap. 17, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova

8
3072
2018.12.26

17

Marcă

038366
2016.02.15

28923

5/2016
1/2017

(730)
EURO-ALCO S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
BURCEAC Evgheni, MD
Str. A. Puşkin nr. 44,
ap. 17, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova

3073
2018.12.26

Lista contractelor de cesiune parţială
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, date despre
certificatul de înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale, date despre cedent,
date despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

1

Marcă

Date despre
certificate

Date
despre cedent

Date
despre cesionar

Clasele
necesionate

Date despre
certificatul de
înregistrare:
(116) R 15332
(210) 017280
(220) 27.06.2005
BOPI 5/2007
10/2007
3/2016

(730)
ŢURCAN Alexei,
MD

Clasele
cesionate

Str. N. Zelinski
nr. 20, ap. 35,
MD-2038,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
INTEX MARKETING
Ltd., VG
Flemming House,
Wickhams Cay, PO
Box 662, Road
Town, Tortola
VG1110, Insulele
Virgine (Britanice)

(511)
(511)
35 - publicitate;
gestionarea afacerilor comerciale;
administrare
comercială; lucrări
de birou; comercializarea produselor.

(511)
(511)
12-vehicule;
aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.

(730)
EURO-ALCO
S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
SHNAIDER Igor, MD
Str. Ciuflea nr. 32,
ap. 13, MD-2001,
Chişinău,
Republica Moldova

(511)
16 - hârtie, carton
şi produse din
aceste materiale
neincluse în alte
clase;
21- sticlărie;
32 - bere; ape
minerale şi
gazoase şi alte
băuturi
nealcoolice;
băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri
şi alte preparate
pentru fabricarea
băuturilor;
35 – operaţiuni
comerciale,
demonstrarea

(511)
33-băuturi
alcoolice (cu
excepţia
berii),
cu excepţia
vinurilor,
vinurilor
spumoase şi
aperitivelor.

Nr. şi data
înregistrării
contractului
3055
2018.12.04

Date despre
certificatul rezultat în
urma cesiunii
parţiale:
(116) R 15332A
(210) 017280
(220) 27.06.2005

2

Marcă

202

Date despre
certificatul de
înregistrare:
(116) R 12442
(210) 014765
(220) 16.04.2004
BOPI 2/2005
7/2005
5/2014
6/2014
Date despre
certificatul rezultat în
urma cesiunii
parţiale:
(116) R 12442A
(210) 014765
(220) 16.04.2004

3074
2018.12.26
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produselor,
promovarea
produselor (pentru
persoanele terţe),
publicitate,
comercializarea
produselor,
gestionarea
afacerilor
comerciale;
administrare
comercială; cu
excepţia
operaţiunilor de
export - import şi a
marketingului;
lucrări de birou;
39 - transport;
ambalare şi
depozitare de
mărfuri.
3

4

Marcă

Marcă

Date despre
certificatul de
înregistrare:
(116) R 11946
(210) 014228
(220) 22.01.2004
BOPI 6/2004
4/2005
5/2014
6/2014
7/2014
Date despre
certificatul rezultat în
urma cesiunii
parţiale:
(116) R 11946A
(210) 014228
(220) 22.01.2004

(730)
EURO-ALCO
S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

Date despre
certificatul de
înregistrare:
(116) R 13541
(210) 016215
(220) 15.02.2005
BOPI 12/2005
5/2006
12/2014
1/2015
4/2015
1/2018
Date despre
certificatul rezultat în
urma cesiunii
parţiale:
(116) R 13541B
(210) 016215
(220) 15.02.2005

(730)
EURO-ALCO
S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
SHNAIDER Iliana,
MD
Str. Ciuflea nr. 32,
ap. 13, MD-2001,
Chişinău, Republica
Moldova

(511)
35 - agenţii de import export, operaţiuni comerciale,
demonstrarea produselor, promovarea produselor
(pentru persoanele
terţe), publicitate,
comercializarea
produselor;

(511)
33 - vinuri
de muscat.

3075
2018.12.26

(511)
35 -agenţii
de import
export,
operaţiuni
comerciale,
demonstrare a
produselor,
promovarea
produselor
(pentru terţi),
publicitate;
comercializarea
produselor;
gestionarea
afacerilor
comerciale;
administrare
comercială;
lucrări de birou.

3076
2018.12.26

39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri.

(730)
SHNAIDER Igor, MD
Str. Ciuflea nr. 32,
ap. 13,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(511)
21 - sticlărie;
32-bere; ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi
nealcoolice; băuturi
şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte
preparate pentru
fabricarea băuturilor.

203
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1
5

2
Marcă

3
Date despre
certificatul de
înregistrare:
(116) R 13038
(210) 014967
(220) 10.06.2004
BOPI 3/2005
1/2006
5/2014
6/2014

4
(730)
EURO-ALCO
S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

5
(730)
SHNAIDER Igor, MD
Str. Ciuflea nr. 32,
ap. 13, MD-2001,
Chişinău, Republica
Moldova

Date despre
certificatul rezultat în
urma cesiunii
parţiale:
(116) R 13038A
(210) 014967
(220) 10.06.2004

6
(511)
32 - bere; ape
minerale şi gazoase
şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi
şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte
preparate pentru
fabricarea
băuturilor;
35-publicitate;
gestionarea
afacerilor
comerciale;
administrare
comercială; lucrări
de birou.

7
(511)
33 - băuturi
alcoolice (cu
excepţia berii);

8
3077
2018.12.26

Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul și 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.

OPI

1

Mărci

Nr. şi
data
depozitului

Nr.
titlului
de
protecţie
IR
820785

Nr.
BOPI

IR
1334648

2

Mărci

004181
1994.09.05
159025
1992-05-25
SU

030675
2012.02.23

204

2R 4269

24529

Licenţiar

Licenţiat

(730)
YANDEX LLC, RU

(791)
Yandex.Market
LLC, RU
Leo Tolstoy
Str. 16,
RU-119021,
Moscow,
Federaţia Rusă

Leo Tolstoy
Str. 16,
RU-119021,
Moscow,
Federaţia Rusă

5/1996
1/1997
2/2006
3/2006
2/2007
6/2007
3/2009
1/2010
10/2014

4/2012
11/2013

(730)
ANADOLU EFES
BİRACILIK VE
MALT SANAYİİ
ANONİM
ŞİRKETİ, TR
Bahçelievler Mah.
Ş. İbrahim Koparir
Cad. No. 4 Bahçelievler, Istanbul
34180, Turcia

(791)
Efes Holland
Technical Management Consultancy B.V.,
NL
Strawinskylaan
1229, 1077 XX
Amsterdam,
Olanda

Informaţii privind
contractul de licenţă

Nr. şi data
înregistrării
contractului

2018. Licenţă
neexclusivă.

3051
2018.12.03

2. Termenul de
acţiune al contractului – perioada de
valabilitate a mărcilor.
3. Teritoriul de acţiune al contractului –
Republica Moldova.
2018. Licenţă
neexclusivă.
2. Termenul de
acţiune al contractului de la 01.10.2016
pînă la 31.12.2021.
3. Teritoriul de acţiune al contractului –
Republica Moldova.

3053
2018.12.04
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1
3

2
Marcă

3
019351
2006.05.16

4
R 17293

5
7/2008
12/2008
8/2018

6
(730)
ŢÎU Ion, MD

Str. Constantin
Neculce nr. 19,
MD-3911, Andruşul de Jos,
Cahul, Republica
Moldova
4

Marcă

035623
2014.08.13

27253

11/2014
9/2015

(730)
Alpari Limited, VC
P.O.Box 1825,
Cedar Hill Crest,
Villa, Saint Vincent şi Grenadines

7
(791)
LATONIS PLUS
S.R.L., societate comercială,
MD
Str. P. Ungureanu nr. 2/a,
MD-2019,
Chişinău,
Republica
Moldova

8
1. Licenţă neexclusivă.

(791)
Î.C.S. PARITET-INVEST
S.R.L., MD
Str. Vlaicu
Pîrcălab nr. 63,
ap. 5D,
MD-2012,
Chişinău,
Republica
Moldova

1. Licenţă neexclusivă.

9
3063
2018.12.14

2. Termenul de
acţiune al contractului de la 19.10.2018
până la 19.03.2026.
3. Teritoriul de acţiune al contractului Republica Moldova.
3068
2018.12.20

2. Termenul de
acţiune al contractului de la 21.11.2018
până la 13.08.2024.
3. Teritoriul de acţiune al contractului Republica Moldova.

Radieri din Registrul naţional al contractelor de licență
Prin decizia AGEPI nr. 3328 din 05.12.2018 se radiază informaţia privind contractul de licenţă
exclusivă nr. 517 înregistrat la 02.07.2003, încheiat între licenţiarul ENTEH S.A., MD şi licenţiatul
Societatea pe acţiuni „Produse cerealiere”, MD, referitor la marca nr. R 8235, în temeiul cererii de radiere
a contractului de licenţă nexclusivă din 28.11.2018.
***
Prin decizia AGEPI nr. 3329 din 05.12.2018 se radiază informaţia privind contractul de licenţă
exclusivă nr. 518 înregistrat la 02.07.2003, încheiat între licenţiarul ENTEH S.A., MD şi licenţiatul
Societatea pe acţiuni „Produse cerealiere”, MD, referitor la marca nr. R 8755, în temeiul cererii de radiere
a contractului de licenţă nexclusivă din 28.11.2018.

Radieri din Registrul naţional al contractelor de gaj
Prin decizia AGEPI nr. 3338 din 14.12.2018 se radiază informaţia privind contractul de gaj nr. f/n
din 10.12.2012, înregistrat la AGEPI la data de 20.03.2013, încheiat între debitorul gajist Floarea Soarelui
S.A., MD şi creditorul gajist Corporația Internațională Financiară, US, referitor la mărcile R 8739, R 9258,
R 10062, R 10683, în temeiul avizului de radiere din 19.10.2018.
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MD - BOPI 1/2019

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

Cod ST.3
OMPI

1
2

NO
MD

(21)
Nr. depozit
a 2017 0090
a 2017 0024

(22)
Data depozit
2017.10.17
2017.03.03

(41)
Nr. BOPI
9/2018

Art.
art. 56
art. 51(6)

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet
de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.

Cod ST.3 OMPI

1

MD

(21)
Nr. depozit
a 2017 0043

(22)
Data depozit
2017.04.10

(41)
Nr. BOPI
10/2018

Art.
art. 11

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

Cod ST.3 OMPI

1
2

MD
MD

(21)
Nr. depozit
s 2017 0110
s 2018 0033

(22) Data depozit
2017.11.01
2018.04.03

(41)
Nr. BOPI
-

Art.
art. 91 (1), (2)
art. 56

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

206

Cod ST.3 OMPI
MD

(21)
Nr. depozit
s 2018 0011

(22)
Data depozit
2018.02.20

(41)
Nr. BOPI
-

Art.
art.12(1)

MD - BOPI 1/2019

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

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
ANDON Liviu, MD;
ANDON Elvira, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
LEVCA Ciprian, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
A MOLDOVEI, MD
CAISÎN Larisa, MD;
COVALENCO Alexei, UA;
VRANCEAN Vasile, MD;
EREMIA Nicolae, MD;
GROSU Natalia, MD
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
ZAVERA Claudiu Georgian, RO

(11)
Nr.
brevet
710

(21)
Nr.
depozit
s 2013 0110

(22)
Data depozit

Data încetării
valabilităţii

2013.06.17

2018.06.17

719

s 2013 0105

2013.06.11

2018.06.11

728

s 2013 0093

2013.05.30

2018.05.30

729

s 2013 0104

2013.06.07

2018.06.07

733
747

s 2013 0111
s 2013 0095

2013.06.17
2013.05.31

2018.06.17
2018.05.31

748

s 2013 0096

2013.05.31

2018.05.31

803

s 2013 0102

2013.06.06

2018.06.06

864

s 2013 0112

2013.06.18

2018.06.18

1139

s 2016 0077

2016.06.08

2018.06.08

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.

(210)
Nr. de depozit

(220)
Data de depozit

Data retragerii

Motivele
de retragere

Nr.
BOPI

1

2

3

4

5

6

1

040102

2017.01.26

2018.12.06

Art. 44 (4) a

6/2017

2
3

040836
040943

2017.07.03
2017.07.31

2018.12.12
2018.12.06

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

8/2017
9/2017

4

040983

2017.08.08

2018.12.12

Art. 44 (4) a

9/2017
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1

2

3

4

5

6

5

041031

2017.08.15

2018.12.12

Art. 44 (4) a

9/2017

6

041051

2017.08.17

2018.12.26

Art. 44 (4) a

10/2017

7

041052

2017.08.16

2018.12.12

Art. 44 (4) a

10/2017

8
9

041061
043222

2017.08.23
2018.10.18

2018.12.26
2018.12.15

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

10/2017
12/2018

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr
crt.
1
2
3
4

(210)
Nr.
de depozit
038994
040665
041612
041750

(220)
Data
de depozit
2016.05.31
2017.05.25
2017.11.29
2017.12.15

5
6

041806
041917

2018.01.02
2018.01.25

7

041955

2018.02.06

(540)
Denumirea mărcii
FRATELLI CAFE
BLACK & WHITE
MR GREEN
MOLDAVSCHII
PORT MOLDAVSKII
PORT
PIAŢA 7 KM
ESCAPE
VITA C CU
GLUCOZA

(730)
Solicitant
cod ST.3 OMPI
RAILEAN Vitalie,MD
Beiersdorf AG, DE
CÎRLAN Igor, MD
EURO-ALCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
PIAŢA 7KM S.R.L.,MD
Al-Furat for Tobacco and
Cigarettes Industry Co., JO
NGUYEN SI TRUNG KY., MD

Data expedierii
deciziei de
respingere

(441)
Nr.
BOPI

2018.12.12
2018.12.28
2018.12.12
2018.12.12

9/2016
7/2017
4/2018
4/2018

2018.12.28
2018.12.12

3/2018
4/2018

2018.12.28

4/2018

Date cu privire la divizarea cererilor de înregistrare
a obiectelor de proprietate industrială
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul de depozit al cererii divizate, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
neexaminată, lista produselor şi serviciilor indicate în cererea divizată, data divizării,
datele referitoare la cererea divizată/divizionară
Nr.
crt.

OPI

1

Cerere de
înregistrare
a mărcii

208

(210)
Nr. de
depozit
al cererii
divizate
(210)
039286

(441)
Nr.
BOPI

(511)
Clasele și lista produselor
și serviciilor conform CIPS,
Indicate în cererea divizata

10/2016

(511) NCL(11)
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,
medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină;

Data divizării

2018.12.10

Datele referitoare la cererea
divizată/divizionară

Cererea divizată:
(210) 039286
(220) 2016.07.29
(511) NCL (11)
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

MD - BOPI 1/2019
substanţe şi alimen-te dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru
oameni şi animale; plasturi şi
materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide;
16 - hârtie şi carton; produse
de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit)
pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalaj; caractere tipografice, clişee;
32 - bere; ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea
băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de
birou.

îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice,
medicale şi veterinare; produse igienice pentru medicină;
substanţe şi alimente dietetice
de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
16 - hârtie şi carton; produse
de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit)
pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru
ambalaj; caractere
tipografice, clişee;
32 - bere; ape minerale şi
gazoase
şi
alte
băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe
şi sucuri de fructe; siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
Cererea divizionară:
(210) 043515
(220) 2016.07.29
(511) NCL (11)
35 - publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale;
administrare comercială;
lucrări de birou.

Revocarea deciziei de înregistrare a mărcii
Prin Decizia AGEPI nr. 14511 din 2018.12.21 se revocă decizia cu nr. 11286 din 2018.10.03 prin
care cererea de înregistrare a mărcii

a fost considerată retrasă.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38-XVI/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

1
1

(111/116)
Nr.
de ordine
al înregistrării
2
R 6540

3
007874

4
FCB

(181/186)
Data
expirării
valabilităţii
5
2018.06.05

2

R 6541

007875

FinComBank

2018.06.05

3

R 6583

007882

LOTRONEX

2018.06.11

4

R 6585

007908

QUOMEM

2018.06.16

5

R 6593

007913

m

2018.06.15

6

R 6594

007914

m

2018.06.16

7

R 6595

007916

m

2018.06.18

8

R 6596

007918

m

2018.06.18

9

R 6615

007859

Marcă figurativă

2018.06.02

10

R 6661

007863

2018.06.04

11

R 6662

007864

12

R 6806

008012

GOVEDA JUHA
S TJESTENINOM
PODRAVKA
KOKOSJA JUHA
STJESTENINOM
PODRAVKA
SM

13

R 6840

007858

X

2018.06.02

2018.06.04

2018.06.26

CRON-X JEANS

210

14

R 6943

007942

THERAVIT

2018.06.26

15

R 6945

007944

TRI-V-PLUS

2018.06.26

16

R 6957

007928

CELERON

2018.06.19

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

6
BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 26,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 26,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
Glaxo Group Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England, Regatul Unit
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
Warner Chilcott Company, LLC, PR
Union Street KM 1.1, Fajardo, 00738, Puerto
Rico
"PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d.,
HR
Koprivnica, ulica Ante Starcevica 32, Croaţia
"PODRAVKA" prehrambena industrija, d.d.,
HR
Koprivnica, ulica Ante Starcevica 32, Croaţia
Bayer Consumer Care AG, CH
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia
Cross Jeanswear GmbH, DE
Gewerbestrasse 8, 16540 Hohen Neuendorf,
Germania
Bayer Consumer Care AG, CH
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia
Bayer Consumer Care AG, CH
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia
INTEL CORPORATION, corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
2200 Mission College Boulevard, Santa
Clara, California, 95052-8119,
Statele Unite ale Americii

MD - BOPI 1/2019
1
17

2
R 7041

3
007936

4
MARS
FAVOURITES

5
2018.06.23

18

R 7685

007937

TAXI SERVICE

2018.06.24

19

R 9534

007873

BACARA
БАККАРА

2018.06.05

20

17376

023595

HEDONIQ

2018.06.10

21

18335

023606

REEMAKE

2018.06.03

22

18337

023737

Industrial Company
of Construction
INCONEX-COM

2018.06.27

23

18338

023740

МОЯ СЕМЬЯ

2018.06.20

24

18339

023747

MILD SEVEN

2018.06.25

SKY BLUE

25

18340

023748

MILD SEVEN

2018.06.25

ORIGINAL BLUE

26

18341

023750

MILD SEVEN

2018.06.25

WIND BLUE

27

18370

023749

MILD SEVEN

2018.06.25

ONE

28

18383

023679

БАЗАЛЬТ

2018.06.12

29

18388

023607

ЛЕГИОН
LEGION

2018.06.03

30

18404

023684

DANIEL REGAZZO

2018.06.13

31

18405

023696

ECOPOWER

2018.06.20

32

18407

023789

SIMPATIQUE

2018.06.30

33 7

18448

023704

Smirnoff de Czar

2018.06.17

34

18493

023638

ORTO-KEF

2018.06.05

35

18502

023711

Marcă figurativă

2018.06.20

36

18503

023712

Q

2018.06.20

Dr. MARCUS
INTERNATIONAL

6
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
TAXI SERVICE S.A., MD
Calea Ieşilor nr. 14,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Korolenko nr. 6, MD-5301,
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova
VORNICU Ruslan, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 158,
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova
BOLŞACOV Dmitrii, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
INCONEX-COM S.R.L.,
companie industrială de construcţii, MD
Str. Cojocarilor nr. 17,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Soira Investments Limited, VG
3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O. Box
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine
(Britanice)
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo
s ogranichennoy otvetstvennostyou
"FENOX", BY
Partizansky avenue 95, k. 57, 220026 Minsk,
Belarus
BOLŞACOV Dmitrii, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
IVANOV Nicolae, MD
Str. Hristo Botev nr. 15, bloc 2, ap. 66,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
STROMA S.R.L., MD
Str. Grădina Botanică nr. 23,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
JARZMUS Waldemar, PL
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 32/7,
Polonia
Diageo North America, Inc.,
corporaţie din statul Connecticut, US
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127,
Statele Unite ale Americii
CRASTINA Elena, MD
Str. Independenţei nr. 10, bloc 1, ap. 87,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
Dr. Marcus International Sp. z o.o., PL
Al. Wojska Polskiego 2c, 62-800 Kalisz,
Polonia
Dr. Marcus International Sp. z o.o., PL
Al. Wojska Polskiego 2c, 62-800 Kalisz,
Polonia
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212

1
37

2
18504

3
023733

4
MIOREST

5
2018.06.20

38

18537

023662

PELICAN

2018.06.11

39

18538

023786

Costiţa Danici

2018.06.30

40

18559

023656

ИНФЛЮНОРМ

2018.06.09

41

18561

023658

ФЕРРОГЕМАТОГЕ
Н

2018.06.09

42

18562

023708

2018.06.27

43

18563

023721

ŢIGĂRI
СИГАРЕТЫ
FUMATUL
DĂUNEAZĂ
SĂNĂTĂŢII
DUMNEAVOSTRĂ
ARCOROC

44

18597

023631

MCM ENERGY
DRINK

2018.06.05

45

18598

023648

CARDOLI
Gustos ca la Bunica!

2018.06.09

46

18625

023630

Chimagro

2018.06.06

47

18638

023781

вместе – ещë
дальше

2018.06.27

48

18639

023782

MAI DEPARTE
ÎMPREUNĂ

2018.06.27

49

18645

023791

MOTODEXT

2018.06.30

50

18646

023792

MOTOZINE

2018.06.30

51

18653

023499

spicul.md

2018.06.02

52

18694

023614

PARLED'OR

2018.06.05

53

18695

023615

NOTA BENE

2018.06.05

54

18696

023616

STRADA VECHE

2018.06.05

55

18697

023617

APROPO

2018.06.05

2018.06.20

6
Ahmet Melih Şahin, TR
Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No.:22/10
Bahcelievler-Istanbul, Turcia
RUVALIS S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 113, ap. 6,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
DANICI Serghei, MD
Str. Mirceşti nr. 23, bloc 1, ap.16,
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova
Public Joint Stock Company
"Pharmstandard-Leksredstva", RU
2 Agregatnaya str., 1A/18, g. Kursk,
Federaţia Rusă
Public Joint Stock Company
"Pharmstandard-Ufimskiy Vitamin Plant", RU
Ul. Khudaiberdina, 28, RU-450077, g. Ufa,
Federaţia Rusă
CEBACOT S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 27,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

IBRIŞIM Alexandr, MD
Str. Braniştii nr. 11, ap. 34,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ALCONOR COMPANY S.R.L.,
societate comercială, RO
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 27, CAREI,
judeţul Satu Mare, România
ARDOLI S.R.L., societate comercială, MD
Str. Andrei Doga nr. 34, ap. 26,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Tighina nr. 65, of. 414,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, GB
3 More London Riverside, London SE1 2AQ,
Regatul Unit
ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, GB
3 More London Riverside, London SE1 2AQ,
Regatul Unit
Motorola Trademark Holdings, LLC, US
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL
60048, Statele Unite ale Americii
Motorola Trademark Holdings, LLC, US
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL
60048, Statele Unite ale Americii
ENTEH S.A., MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 4/4,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
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
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
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1
56

2
18698

3
023622

4
PROTEGE

5
2018.06.05

57

18699

023636

MESSIR

2018.06.05

58

18703

023661

Aviprod PLUS

2018.06.10

59

18737

023633

KITA

2018.06.04

60

18738

023576

megaSun

2018.06.11

61

18790

023777

Marcă figurativă

2018.06.26

62

18802

023640

Persil

2018.06.05

GOLD

63

18803

023641

Persil

2018.06.05

COLOR
Freshness by Silan

64

18836

023709

LUMEA
SĂRBĂTORILOR

2018.06.18

65

18863

023609

DISCOVERY
WORLD

2018.06.03

66

18866

023687

BAYOCLAV

2018.06.13

67

18945

023735

2018.06.24

68

18946

023736

69

18984

023642

SIMPLUS!
ÎMPRUMUTURI
pentru ocazii în
afaceri
START!
ÎMPRUMUTURI
pentru lansarea
afacerii
ACTRON

70

19121

023574

CONTEXIM IMPEX

2018.06.11

71

19175

023744

CREATOR ART

2018.06.24

72

19179

023692

limex

2018.06.30

73

19185

023835

NATTI CLASSIC

2018.06.17

74

19215

023637

2018.06.26

75

19217

023720

APS
AUTOPROGRESIV
SERVICE
ENERGY FITNESS

2018.06.24

2018.06.05

2018.06.20
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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
AVIPROD-PLUS S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Albişoara nr. 78, bloc 5,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US
NEENAH, Wisconsin 54956,
Statele Unite ale Americii
TCACENCO Oleg, MD
Bd. Decebal nr. 19, ap. 45,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
KOVALIKOV Mihail, MD
Str. Decebal nr. 2, ap. 62, MD-2086,
Dobrogea, Chişinău, Republica Moldova
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,
Germania
Henkel AG & Co. KGaA, DE
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,
Germania
ŞEVCENCO Elena, MD
Bd. Moscova nr. 5, ap. 221,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, US
One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, Statele Unite ale Americii
Bayer Intellectual Property GmbH, DE
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim
am Rhein, Germania
MICROINVEST S.R.L., întreprindere mixtă,
organizaţie de microfinanţare, MD
Str. A. Puşkin nr. 16,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
MICROINVEST S.R.L., întreprindere mixtă,
organizaţie de microfinanţare, MD
Str. A. Puşkin nr. 16,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808,
Statele Unite ale Americii
BUDEANU Anatolie, MD
Str. Movileni nr. 23 A,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
CREATOR-ART S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Ghidighici nr. 1/2,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
TEOCOM-LUX S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 67,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
MAVICOM NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. N. Testemiţeanu nr. 24,
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova
Autoprogresiv-Service S.R.L., MD
Str. Burebista nr. 3,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
TITOV Mihail, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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76

19345

023577

Rapsolia

2018.06.03

77

19346

023667

FORMA IDEALE

2018.06.11

78

19347

023738

ADAMA

2018.06.20

79

19348

023739

2018.06.20

80

19365

023725

ADAMA
Leading the way.
Building the future
BH

2018.06.20

BANKET HALL

81

19375

023597

KOSKA

2018.06.18

HELVACISI

82

19397

023695

NATTI FRESH

2018.06.17

83

19398

023732

IZOFURAL

2018.06.10

84

19481

023608

КАЛИОСТРО
CALIOSTRO

2018.06.03

85

19594

023565

CRM CONSULTING

2018.06.12

86

19720

023685

RATTI

2018.06.13

87

19722

023734

2018.06.24

88

19798

023778

FORTE!
ÎMPRUMUTURI
pentru extinderea
afacerii
MiniCom

89

19805

023691

ЭНКОР

2018.06.30

90

19832

023769

D DUNHILL

2018.06.25

2018.06.26

SINCE 1907

214

91

19899

023779

МиниКом

2018.06.26

92

19933

023683

LEGENDA CLASS

2018.06.13

93

19947

023723

HEAVENLY

2018.06.19

VICAM S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Bucureşti nr. 67,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
FORMA IDEALE S.R.L.,
societate comercială, RO
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 2, bloc H6,
Scara A, Etaj 8, ap. 1, Sector 1, Bucureşti,
România
Adama Holding Public Limited, CY
P.C. 3040, Limassol, Cipru
Adama Holding Public Limited, CY
P.C. 3040, Limassol, Cipru
ROYAL MART S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
MERTER HELVA SAN. VE TIC. A.Ş., TR
CIHANGIR MAH. ŞEHIT JAN. KOM. ONLA
AYHAN ARSLAN SOK. NO:2 AMBARLI
AVCILAR ISTANBUL, TURCIA
MAVICOM NORD S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. N. Testemiţanu nr. 24,
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie "NicolaeTestemiţanu", MD
Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 165,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
BOLŞACOV Dmitrii, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
AITIM CONSULTING S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 99,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
IVANOV Nicolae, MD
Str. Hristo Botev nr. 15, bloc 2, ap. 66,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
MICROINVEST S.R.L., întreprindere mixtă,
organizaţie de microfinanţare, MD
Str. A. Puşkin nr. 16,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Zakrîtoe akţionernoe obşestvo
"Informtehnika i Promsveazi", RU
Ul. Verhniaia Krasnoseliskaia, d. 2/1, str. 1,
107140, or. Moscova, Federaţia Rusă
TEOCOM-LUX S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 67,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Dunhill Tobacco of London Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, Regatul Unit
Zakrîtoe akţionernoe obşestvo
"Informtehnika i Promsveazi", RU
Ul. Verhniaia Krasnoseliskaia, d. 2/1, str. 1,
107140, or. Moscova, Federaţia Rusă
IVANOV Nicolae, MD
Str. Hristo Botev nr. 15, bloc 2, ap. 66,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
CEMA S.A., societate mixtă
moldo-ceho-americană, MD
Str. Costiujeni nr. 16,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
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1
94

2
19999

3
023757

4
SPORTCUP

5
2018.06.26

95

20038

023594

A ALBSTEIN

2018.06.05

96

20391

023672

Pantop

2018.06.11

97

20401

023697

FOXTROT

2018.06.20

98

20613

023673

Flexon

2018.06.11

99

20636

023719

Visul zilelor fierbinţi

2018.06.19

100

20938

023669

MTPill

2018.06.11

101

20939

023670

Misoprost-200

2018.06.11

102

21040

023663

BUBURUZA
БУБУРУЗА

2018.06.10

103

21286

023751

NECTAR

2018.06.25

104

21625

023788

HAMAM

2018.06.30

105

24034

032804

PORTPREP

2018.06.13

6
CEAICOVSCHI Oleg, MD
Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
PROVASTEH S.R.L., MD
Str. A. Şciusev nr. 149,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
SHELL-FARMA S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 3,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
FTD Investments Limited, CY
Zinas Kanther & Origenous, P.C. 3035,
Limassol, Cipru
SHELL-FARMA S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 3,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
RUSU Victor, MD
Str. Republicii nr. 28,
MD-3900, Cahul, Republica Moldova
SHELL-FARMA S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Căpriana nr. 54,
MD-2052, Chişinău, Republica Moldova
SHELL-FARMA S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Căpriana nr. 54,
MD-2052, Chişinău, Republica Moldova
MONUL Sergiu, MD
Str-la I. Krîlov nr. 12,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
BUX Mihail, MD
Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 15,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
CIUCHITU Alexandru, MD
Str. Albişoara nr. 76, bloc 6, ap. 138,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Retractable Technologies, Inc., US
511 Lobo Lane, Little Elm, TX 75068,
Statele Unite ale Americii

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în iunie 2019
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(210) Nr. de
depozit

(540)
Denumirea mărcii

1
1
2

(111/116)
Nr. de ordine
al înregistrării
2
R 7142
R 7195

3
008684
008518

4
Ляна
Черный слон

3

R 7229

008682

4

R 7230

008683

Special Blend
DOINA
Lux
MT

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2019.06.10
2019.06.14

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

2019.06.10

6
TUTUN-CTC S.A., MD
Brodsky Uskov Looper Reed
şi Partenerii S.R.L., MD
TUTUN-CTC S.A., MD

2019.06.10

TUTUN-CTC S.A., MD
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1
5

2

3

4

5

R 7233

008699

2019.06.14

RADIO HIT S.R.L., MD

6

R 7234

008716

ХИТ
101.7
FM
ПОКРОВСКАЯ

2019.06.23

7

R 7251

008676

Yoli

2019.06.09

8
9
10
11
12

R 7254
R 7256
R 7295
R 7297
R 7298

008704
008708
008670
008709
008714

KENMAN
SNICKERS
AGENERASE
TRICIVIR
DUNHILL

2019.06.17
2019.06.17
2019.06.04
2019.06.21
2019.06.22

13

R 7317

008671

2019.06.04

14

R 7319

008702

ABSOLUT
MANDRIN
Country of
Sweden
CRYSTAL

KVINT, societate pe acţiuni de tip
închis, fabrică de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD
Compania LACTALIS-ALBA
S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Wm. Wrigley Jr. Company, US
MARS, INCORPORATED, US
ViiV Healthcare UK Limited, GB
ViiV Healthcare UK Limited, GB
Dunhill Tobacco of London
Limited, GB
The Absolut Company Aktiebolag,
SE

15

R 7333

008668

PLUS

2019.06.09

16

R 7352

008720

HARPER'S
BAZAAR

2019.06.25

17

R 7387

008727

2019.06.30

18

R 7388

008728

2019.06.30

GALLAHER LIMITED, GB

19

R 7389

008729

SOBRANIE
MINTS
SOBRANIE
PINKS
ENABLEX

Dow AgroSciences LLC.,
a Delaware Limited Liability
сompany, US
Visa International Service
Association (a Delaware, USA
Corporation), US
Hearst Communications, Inc.,
corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
GALLAHER LIMITED, GB

2019.06.30

20

R 7421

008715

2019.06.24

21
22

R 7482
R 7626

008672
008677

2019.06.04
2019.06.09

MARS, INCORPORATED, US
BLIUC Victoria, MD

23

R 7664

008700

2019.06.14

CVIN S.R.L., MD

24

R 7767

008725

ДУША
МОНАХА
MilkyWay
ROMEO &
GIULIETTA
CVIN
1994
®
mavi jeans

NOVARTIS INTERNATIONAL
PHARMACEUTICAL LTD,
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor Bermudei, BM
VOLCU Oleg, MD

2019.06.28

25

R 7948

008711

TETRA

2019.06.21

26

R 8055

008710

TETRA PAK

2019.06.21

27

19558

025424

Veda

2019.06.30

28

19734

025353

2019.06.04

29

19735

025354

2019.06.04

Metatron S.A., MD

30

19736

025355

2019.06.04

Metatron S.A., MD

31

19757

025360

Milkolax
Милколакс
Duralis
Дюралис
Tuboserin
Тубосерин
PILSAN

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S.,
TR
TETRA LAVAL HOLDINGS &
FINANCE S.A., CH
TETRA LAVAL HOLDINGS &
FINANCE S.A., CH
Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Veda-Group",
RU
Metatron S.A., MD

2019.06.05

32

19759

025385

MISTER DOORS

MediaMAGNAT Grup S.R.L.,
societate comercială, MD
MAXGRUP S.R.L., MD

2019.06.15

2019.06.12

6
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1
33
34

2
19761
19762

3
025461
025373

4
Rheinol
ВДВ

5
2019.06.05
2019.06.18

35
36

19763
19764

025474
025479

ARIGONA GRUP
CARAMBA

2019.06.29
2019.06.10

37

19765

025502

2019.06.15

38

19782

025455

39

19787

025458

40

19790

025464

FIBER
LINK
SAASPROM
СААСПРОМ
Hlebnoe Pole
Хлебное Поле
SIMANOL

41

19810

025471

42
43

19811
19820

44

6
CHIHAI Valentina, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip
închis, fabrică de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD
ARIGONA GRUP S.R.L., MD
BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zürich, CH
StarNet S.R.L.,
societate comercială, MD

2019.06.05

SOFTPROM Distribution GmbH,
AT

2019.06.11

ACATES-L S.R.L., MD

2019.06.08

ASFARMA MEDIKAL DENTAL
URUNLER VE ILAC SANAYI
TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI
TURCEŞTI, MD
SÎRBU Anatolie, MD

2019.06.09

025472
025442

PUTEREA
LEULUI
STAFIDAT
WOLF

19831

025462

KIA VENGA

2019.06.05

45

19858

025431

2019.06.01

46
47

19859
19875

025444
025523

BUELO
БУЕЛО
S SENATRON
DANILOFF

48

19876

025525

pulse

2019.06.17

49

19943

025400

СПЕЛЁНОК

2019.06.26

50

19944

025401

2019.06.26

51

19945

025402

РАСТИ
БОЛЬШОЙ
УМНИЦА

52
53
54
55
56

19963
19964
19965
19966
19971

025503
025504
025533
025596
025530

ECOBOX
BELNIS
ZUMZET
АДВАГРАФ
GRIZZLY

2019.06.24
2019.06.24
2019.06.24
2019.06.26
2019.06.18

57

19973

025592

DR

2019.06.24

NUMEX&CO S.R.L.,
societate comercială, MD
BELNIS S.R.L., MD
BELNIS S.R.L., MD
IUGHETA S.R.L., MD
Astellas Pharma Inc., JP
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
MD
RACOVIŢĂ Daniel, MD

2019.06.02
2019.06.05
2019.06.29

Associazione Radio Maria, IT
SOLOVIOV Evghenii, MD
Vladimcons S.R.L., MD

2019.06.09
2019.06.02

2019.06.04
2019.06.18

2019.06.26

SÎRBU Anatolie, MD
Wolf Oil Corporation, naamloze
vennootschap, BE
KIA MOTORS CORPORATION,
KR
BUELO S.R.L., MD
Senatron S.R.L., MD
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Pulse Network LLC,
a Delaware limited liability
company, US
NUMEX&CO S.R.L.,
societate comercială, MD
NUMEX&CO S.R.L.,
societate comercială, MD

DANIEL RACOVIZZA

58
59
60

19990
19991
20016

025440
025463
025419

РАДИО МАРИЯ
MACARONOFF
Global Style

61
62

20017
20019

025524
025521

2019.06.17
2019.06.17

VOITENCO Vladimir, MD
BOLŞACOV Dmitrii, MD

63

20021

025586

Mr.Shtorkin
ВЕСЕЛАЯ
ПОЛЯНА
autorapid.md

2019.06.24

64
65

20048
20065

025506
025417

SARGON
InStyle

2019.06.18
2019.06.11

66

20075

025439

Profifarb

2019.06.02

CREDIT RAPID S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
NINEVIA S.R.L., MD
SERAD PLUS S.R.L.,
firmă de producţie şi comerţ, MD
Prîvatne acţionerne tovarîstvo
„Polifarb Ucraina”, UA

Forge
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1
67
68

2
20076
20081

3
025607
025516

4
MAX MARA
MoldData.md

5
2019.06.30
2019.06.22

69

20083

025590

FAUR

2019.06.24

70

20085

025591

BEER STREET

2019.06.29

71

20093

025453

2019.06.04

72

20095

025454

73

20096

025493

MARLBORO
FILTER PLUS UNIQUE
TOBACCO ZONE
MARLBORO
FILTER PLUS THE TOBACCO
ADDED IN THE
INNOVATIVE
FLAVOR-ZONE
FILTER
PROVIDES A
UNIQUE
SATISFYING
TASTE
ОТДОХНИ

74

20097

025494

75

20102

025456

76

20119

77

6
Max Mara Fashion Group S.r.l., IT
MoldData, întreprindere de stat,
MD
SUPRATEN PLUS S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A., întreprindere
mixtă, MD
PHILIP MORRIS BRANDS SARL,
CH

2019.06.04

PHILIP MORRIS BRANDS SARL,
CH

2019.06.11

Burda International Holding
GmbH, DE
Burda International Holding
GmbH, DE
BOSNALIJEK, Pharmaceutical
and Chemical Industry, Joint Stock
Company, BA
INDUSTRIAL DE VÁLVULAS,
S.A. DE C.V., MX
BEJENARI Alexandr, MD

ДОБРЫЕ
СОВЕТЫ
CIPROL
BOSNALIJEK

2019.06.11

025532

W WALWORTH

2019.06.18

20123

025589

2019.06.23

78

20137

025381

79

20149

025482

80

20150

025481

81

20151

025480

82

20155

025535

PARC
COMMUNICATIO
NS
СИНТОФЛЕКС
SINTOFLEKS
SINTOFLEX
VIRO-ATOZ PLUS
ВИРО-АТОЗ
ПЛЮС
ВIРО-АТОЗ
ПЛЮС
VIRO-ATOZ
ВIРО-АТОЗ
ВИРО-АТОЗ
RAN-RITO
РАН-РIТО
РАН-РИТО
Mohsen

83

20156

025536

Mohsen

2019.06.19

84

20157

025423

concordia

2019.06.02

85

20174

025484

ZUMAGEV

2019.06.10

86

20177

025488

MAGOLO

2019.06.10

87

20182

025487

MAGATRIS

2019.06.10

88

20183

025486

AMAGEXAR

2019.06.10

89

20195

025467

SAKVOYAGE

2019.06.09

2019.06.05

2019.06.19

2019.06.10

ZAVOD "MOLDAVIZOLIT",
societate pe acţiuni de tip închis,
MD
SUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LIMITED, IN

2019.06.10

SUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LIMITED, IN

2019.06.10

RANBAXY LABORATORIES
LIMITED, IN

2019.06.19

Mohammad Sarafan
Chaharsoughi, AE
Mohammad Sarafan
Chaharsoughi, AE
Concordia. Proiecte Sociale,
asociaţie obştească, MD
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
BE
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
BE
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
BE
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
BE
GHERASIMOV Vitalie, MD

MD - BOPI 1/2019
1
90

2
20203

3
025446

4
Конфитюрка

5
2019.06.03

91

20204

025448

Deko

2019.06.03

92

20205

025449

Любисток

2019.06.03

ДО УЛЮБЛЕНИХ
СТРАВ

93
94
95
96

20236
20239
20259
20260

025443
025534
025519
025526

Gazetto
LIVATE
ПОЧЕМУЧКА
White House

2019.06.03
2019.06.19
2019.06.17
2019.06.17

97
98

20261
20280

025520
025460

DECECEL
A V Avonni

2019.06.17
2019.06.08

99

20309

025496

ЛИЗА

2019.06.11

100

20384

025492

2019.06.11

101
102
103
104

20405
20439
20445
20513

025522
025587
025599
025495

105

20546

025606

ЛИЗА МОЙ
РЕБЁНОК
POIANA VESELĂ
TE´REVAL
KARIZMA
ЛЮБЛЮ
ГОТОВИТЬ
Finetti

106

20569

025445

107

20582

025595

108

20622

025435

109

20641

025478

110
111

20642
20691

112
113
114

2019.06.17
2019.06.22
2019.06.30
2019.06.11
2019.06.30

6
LIMITED LIABILITY COMPANY
"NOVA-PAK", UA
LIMITED LIABILITY COMPANY
"TORGOVYI DOM "LYUBISTOK",
UA
LIMITED LIABILITY COMPANY
"TORGOVYI DOM "LYUBISTOK",
UA
PETCU Doiniana, MD
NOVARTIS AG, CH
BOLŞACOV Dmitrii, MD
N.V. Sumatra Tobacco Trading
Company, ID
BOLŞACOV Dmitrii, MD
VAVELIAL S.R.L., societate
comercială, MD
Burda International Holding
GmbH, DE
Burda International Holding
GmbH, DE
BOLŞACOV Dmitrii, MD
Rîul Vechi S.R.L., MD
FESENCO Olga, MD
Burda International Holding
GmbH, DE
CREAM LINE manifactural societe
anonyme, food production and
trading company, cu titlul distinctiv
"CREAM LINE" S.A., GR
LIMITED LIABILITY COMPANY
"TORGOVYI DOM "LYUBISTOK",
UA

12
ОВОЩЕЙ
и трав
OFFICE-NEWS

2019.06.03

Л LUGA DISC
AUTENTIC
professional
99 Cents

2019.06.01

025531
025465

sa student adventure
GD
GA-DE

2019.06.18
2019.06.09

20772
20941
20957

025505
025601
025473

2019.06.16
2019.06.30
2019.06.10

115

20986

025490

2019.06.11

ZAO "Izdatelskiy dom "Burda", RU

116

20996

025485

DOUX
CONUS
fitness
DOZA
PRACTIC IN
BUCATARIE
MAGENZEL

ROYAL MART S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
PATLATI Nicolae, MD
DANYA COSMETICS LTD,
companie înregistrată
şi existentă conform legilor
Israelului, IL
Doux S.A., FR
ŢURCAN Ecaterina, MD
FITNESS PLUS S.R.L., MD

2019.06.10

117

21034

025483

365

2019.06.23

118
119

21104
21122

025457
025447

BEHR
Добрик

2019.06.05
2019.06.03

120

21160

025497

CAFENEA

2019.06.12

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
BE
AGROLEON CONSULTING
S.R.L., MD
BEHR GmbH & Co. KG, DE
LIMITED LIABILITY COMPANY
"NOVA-PAK", UA
COJOCARI Andrei, MD

025593

MerSI
Totul

2019.06.25

121

21171

2019.06.29

2019.06.10

PROMO PLUS S.R.L.,
publicaţie periodică, MD
JSC "Luga abrasive plant", RU

ALLIANCE TRADE GROUP s.r.o.,
CZ
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1
122

2
21473

3
025491

5
2019.06.11

025437
025500
025508
025438
025441

4
ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА
DOCTOR OIL
APECS
eQO
PATIFON
CHAMPION

123
124
125
126
127

21501
21686
21711
21789
21967

128

24490

025529

GURA

2019.06.24

2019.06.02
2019.06.12
2019.06.16
2019.06.04
2019.06.02

6
Burda International Holding
GmbH, DE
Rovazena S.R.L., MD
BĂRCĂ Maria, MD
NICHIFOROV Radion, MD
ADAOS S.R.L., MD
Wolf Oil Corporation, naamloze
vennootschap, BE
BALABAN INTRAVEST S.R.L.,
societate comercială, MD

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.

(111)
Nr. de ordine
al înregistrării

1

2R 5181

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

Data eliberării
duplicatului

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 60,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

2018.12.26

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 și adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.

1

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

3

4

700

f 2003 0051

2003.06.26

2018.06.26

2

MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti, UTA
Găgăuzia, Republica Moldova
FABIANCA S.R.L., MD
Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 10, of. 5,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

785

f 2003 0052

2003.06.27

2018.06.27

1131

f 2008 0051

2008.06.17

2018.06.17

1511

f 2013 0054

2013.06.07

2018.06.07

GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova

5

(18) Data
expirării
termenului
de valabilitate
6

MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti, UTA
Găgăuzia, Republica Moldova

4

2

(11)
Nr.
certificatului

1

3
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(73)
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI
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1

3

4

5

6

5

GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova

1518

f 2013 0056

2013.06.07

2018.06.07

6

GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova

1519

f 2013 0057

2013.06.07

2018.06.07

7

GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova

1520

f 2013 0061

2013.06.17

2018.06.17

8

R & G-DESIGN S.R.L., SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. N. Testemiţeanu nr. 3,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
MD-2091, Revaca, Chişinău, Republica Moldova

1524

f 2013 0074

2013.06.27

2018.06.27

1526

f 2013 0062

2013.06.17

2018.06.17

GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova

1527

f 2013 0064

2013.06.17

2018.06.17

1528

f 2013 0065

2013.06.17

2018.06.17

GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova

1532

f 2013 0067

2013.06.17

2018.06.17

1533

f 2013 0068

2013.06.17

2018.06.17

14

GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova

1534

f 2013 0070

2013.06.19

2018.06.19

15

SERVALIM S.R.L., MD
Valea Bîcului nr. 5, bloc 1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova

1536

f 2013 0072

2013.06.20

2018.06.20

1539

f 2013 0055

2013.06.07

2018.06.07

GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova

1546

f 2013 0066

2013.06.17

2018.06.17

1582

f 2013 0071

2013.06.19

2018.06.19

9

10

11

12

13

16

17

18

2

Revocarea certificatului de înregistrare a operei
Prin Decizia AGEPI nr. 161 din 2019.01.09 se revocă Certificatul de înregistrare a operei Seria O
nr. 6255 din 03.01.2019 cu denumirea „e-Management”, titularul drepturilor patrimoniale Silvestru Ion.
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul depozitului,numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate
Nr.
crt.

OPI

1 1 Cerere de
înregistrare
a mărcii

222

Nr.
depozit

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date rectificate

042254

-

6/2018

30 - ceai şi produse pe bază de ceai;
extracte de ceai; băuturi pe bază de
ceai carbogazoase şi
necarbogazoase; ceai cu gheaţă;
amestecuri sub formă de prafuri
pentru ceai şi ceai cu gheaţă; ceai şi
infuzii din plante nemedicinale;
băuturi cu gheaţă; slush (băuturi cu
gheaţă zdrobită) şi îngheţată pe băţ;
îngheţată; sorbeturi; produse de
cofetărie îngheţată;
32 - bere; ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice; băuturi
din fructe şi sucuri de fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

30 - ceai şi produse pe bază de
ceai; extracte de ceai; băuturi pe
bază de ceai carbogazoase şi
necarbogazoase; ceai cu gheaţă;
amestecuri sub formă de prafuri
pentru ceai şi ceai cu gheaţă; ceai
şi infuzii din plante nemedicinale;
îngheţată pe băţ; îngheţată;
sorbeturi; produse de cofetărie
îngheţată;
32 - bere; ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice; băuturi
din fructe şi sucuri de fructe;
băuturi cu gheaţă; slush (băuturi
cu gheaţă zdrobită); siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea
băuturilor.

MD - BOPI 1/2019
b

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 2018, 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, titularul şi codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, data depunerii şi obiectul contestaţiei, data examinării
contestației, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

3
TOPALO
Arcadie, MD

4
2018.06.19
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

5
2018.12.18

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului
TOPALO Arcadie, MD.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2018.04.06 şi
se respinge cererea de înregistrare a mărcii
nr. depozit 039529 din 2016.09.27, pe numele
solicitantului TOPALO Arcadie, MD.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

ALFA
DIAGNOSTIC
A S.R.L., MD

2018.05.24
Împotriva
înregistrării mărcii

2018.12.18

1. Se acceptă revendicarea contestatarului
ALFA DIAGNOSTICA S.R.L., MD.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2018.04.06 şi
se respinge cererea de înregistrare a mărcii
nr. depozit 039529 din 2016.09.27, pe numele
solicitantului TOPALO Arcadie, MD.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

IL PONTE-3T
S.R.L., MD

2018.10.03
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2018.12.18

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2018.08.03.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

InMusic
Brands, Inc.,
US

2018.09.25
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2018.12.18

1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2018.09.18 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasele 09, 11.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
ALFA diagnostica
039529
2016.09.27

2

TOPALO
Arcadie, MD
Marcă naţională
ALFA diagnostica
039529
2016.09.27
TOPALO
Arcadie, MD

3

Marcă naţională

041107
2017.09.05

4

IL PONTE-3T
S.R.L., MD
Marcă naţională

040703
2017.06.02
InMusic Brands,
Inc., US
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1
5

2
Marcă naţională

3
PREMIER
TOBACCO
S.R.L., MD

4
2018.02.13
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

5
2018.12.18

6
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2017.12.22 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 34. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra tuturor elementelor verbale, cu
excepţia "PREMIER", "FAVORIT" şi a
executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

COMERŢBAN
K S.A., bancă
comercială,
MD

2018.10.13
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii
de înregistrare
a mărcii

2018.12.18

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2018.08.03.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Fashion
Television
International
S.A., LU

2018.09.17
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2018.12.18

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2018.07.13 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor revendicate în
cerere din clasa 38. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra elementului verbal
"TELEVISION", cu excepţia executării grafice
deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

BESCHIERU
Nichita, MD

2018.03.07
Împotriva
înregistrării mărcii

2018.12.18

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2018.01.09.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

LEDVANCE
GmbH, DE

2018.09.27
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2018.12.18

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2018.08.15 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasele 09, 11.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

039425
2016.09.06

6

PREMIER
TOBACCO
S.R.L., MD
Marcă naţională

040058
2017.01.24

7

COMERŢBANK
S.A., bancă
comercială, MD
Marcă naţională

040489
2017.04.12

8

Fashion
Television
International S.A.,
LU
Marcă naţională

040460
2017.04.10

9

MORAR Aurel,
MD
Marcă naţională
LINEARLED
FLAT
041309
2017.10.10
LEDVANCE
GmbH, DE
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1
10

2
Marcă naţională
NUCUL DE AUR

3
ENTEH S.A.,
MD

4
2018.09.13
Împotriva
înregistrării mărcii

5
2018.12.18

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2018.07.27.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

2018.03.29
Împotriva
înregistrării mărcii

2018.12.18

040729
2017.06.07

BULGARI
WINERY
S.R.L.,
întreprindere
cu capital
străin, MD

1. A înceta procedura de examinare a
contestaţiei.
2. A transmite dosarul în Direcţia Juridică
pentru continuarea procedurilor.

CUZNEŢOV
Iurie, MD
Marcă
internaţională
TEEPS

Philip Morris
Products S.A.,
CH

2018.07.23
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2018.12.18

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2018.05.14 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasele 09, 11, 34.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

BULGARI
S.P.A., IT

2018.09.25
Împotriva Deciziei
de respingere
parţială a cererii
de înregistrare
a mărcii

2018.12.18

The Icelandic
Milk and Skyr
Corporation,
US

2018.07.24
Privind repunerea
în dreptul
de a contesta
împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2018.12.18

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2018.08.14 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasele 03, 09, 14, 18.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea IR 1179402 din 2013.09.25.

The Icelandic
Milk and Skyr
Corporation,
US

2018.07.24
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

2018.12.18

041580
2017.11.23

11

12

PASCARU
Adrian, MD
Marcă naţională
FEMME FATALE

IR 1338295
2016.09.27

13

Philip Morris
Products S.A.,
CH
Marcă
internaţională
DIVAS' DREAM
IR 1349435
2016.03.08
BULGARI S.P.A.,
IT

14

Marcă
internaţională
SIGGI'S
IR 1179402
2013.09.25

15

The Icelandic
Milk and Skyr
Corporation, US
Marcă
internaţională
SIGGI'S
IR 1179402
2013.09.25
The Icelandic
Milk and Skyr
Corporation, US
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1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în
temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design
industrial din 2018.05.21 şi
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 29.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
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1
16

2
Marcă
internaţională

3
Open-Type
Joint Stock
Company
"ROT
FRONT", RU

4
2018.09.13
Împotriva Deciziei
de respingere
totală a cererii de
înregistrare
a mărcii

5
2018.12.18

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2018.08.13.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

GENFIT, FR

2017.03.15
Împotriva
Hotărârii
respingere
a cererii
de brevet
de invenţie

2018.12.18

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei brevete din
2017.01.11 şi se acceptă acordarea protecţiei
invenţiei solicitate în temeiul raportului de
reexaminare din 2018.11.30.
3. Se transmite dosarul în Direcţia brevete
pentru continuarea procedurilor.

IR 1114920
2012.03.30

17

Open-Type Joint
Stock Company
"ROT FRONT",
RU
Invenţie
Metodă
de tratament
al fibrozei
cancerului
a 2015 0076
2014.01.20
GENFIT, FR
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IX
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI, înregistrate pe numele
titularului SHAN LIAN INTERNATIONAL
GROUP S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 27.11.2018 (dosarul
nr. 2i-1950/18) privind admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de
insolvabilitate şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Î.C.S. „Shan Lian International
Group” S.R.L, IDNO 1003600091378:
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R 12732 din 27.04.2004, nr. R 12920 din 07.07.2004,
nr. R 17631 din 29.06.2007, nr. R 20362 din 12.05.2008 şi asupra desenului/modelului industrial
conform certificatului de înregistrare nr. 1251 din 03.07.2009, înregistrate pe numele titularului SHAN
LIAN INTERNATIONAL GROUP S.R.L., întreprindere cu capital străin, IDNO 1003600091378, str. M.
Sadoveanu nr. 42, bloc 6, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al OPI sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea interdicţiei
asupra mărcii nr. 26522, înregistrate pe numele
titularului IKA-EXPERT S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010 -2068/2018 din
18.12.2018, privind executarea documentului executoriu nr. 2-1749/18 din 11.10.2018 emis de
Judecătoria Chișinău sediul Centru, prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei asupra bunurilor
debitorului IKA-EXPERT S.R.L., IDNO 1013600002230:
- se aplică interdicția asupra mărcii nr. 26522 din 11.04.2014, înregistrate pe numele titularului
IKA-EXPERT S.R.L., Str. Teiului nr. 8B, MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova, IDNO
1013600002230;
- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al
mărcii nr. 26522 din 11.04.2014, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI, înregistrate pe numele
titularului Muntean Ivan Simion
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-1478/2018 din
20.12.2018, privind executarea documentului executoriu t/e. 2-1546/2018 din 03.12.2018, emis de
către Judecătoria Orhei, sediul central, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului pe toate bunurile
deținute de debitorul Muntean Ivan Simion, IDNP 2007001001557:
- se aplică sechestru asupra cotei-părţi a cotitularului Muntean Ivan Simion, deţinute asupra
operei audiovizuale conform certificatului seria AV nr. 2479 din 07.12.2009, înregistrate pe numele
cotitularilor “Ilincas AD.” S.R.L., Trestianu Dinu şi Muntean Ivan;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al operei sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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Cu privire la menţinerea sechestrului
asupra OPI, înregistrate pe numele
titularului RNP Pharmaceuticals S.R.L.,
întreprindere mixtă
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Novicov Dmitrii nr. 192s-1845/2018 din
14.12.2018, privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 0002103 din 03.03.2018 emis
de Serviciul Fiscal de Stat, prin care s-a dispus aplicarea măsurilor de asigurare a executării în privinţa
debitorului S.R.L. RNP Pharmaceuticals, întreprindere mixtă, IDNO 1003600055143:
- se menţine sechestru asupra mărcilor nr. 23592 din 06.03.2012, nr. 23735 din 06.03.2012, nr.
26047 din 27.09.2013, înregistrate pe numele titularului RNP Pharmaceuticals S.R.L., întreprindere
mixtă, IDNO 1003600055143, aplicat conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 220 din
19.11.2018, în temeiul Încheierii executorului judecătoresc Diana Niculiţa nr. 015-849/2018 din
24.10.2018, privind executarea documentului executoriu nr. 2r-1733/17 din 11.10.2018, emis de
Curtea de Apel Chişinău.

Cu privire la executarea Deciziei Curţii Supreme
de Justiţie din 15.12.2018 privind menținerea
Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 10.07.2018
privind constatarea notorietăţii mărcii verbale
din 01.01.1991, după BUCURIA S.A.
Întru executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 15.12.2018 privind menținerea Hotărârii
Curţii de Apel Chişinău din 10.07.2018, în cauza civilă la acţiunea înaintată de Societatea pe acțiuni
”Bucuria” către OAO ”Красный Октябрь”, intervenient accesoriu AGEPI, privind constatarea
notorietăţii mărcii, în temeiul art. 327 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:
- se consideră notorie pe teritoriul Republicii Moldova marca verbală pentru produsele din clasa
30 ”produse cacao, produse de cofetărie, înghețată, gheață”, după BUCURIA S.A., str. Columna
nr. 162, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, începând cu data de 01 ianuarie 1991;
- se introduc în Registrul Mărcilor Notorii şi în Baza de Date „Mărci Naţionale” datele referitoare
la marca notorie.
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X
Monitor

Î

n prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al
AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

I

n this Section are published acts issued by the President, Parliament and Government of the Republic
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General
of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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Cu privire la lista produselor şi serviciilor
pentru care este solicitată protecţia mărcilor
În scopul perfecționării procedurilor de examinare a mărcilor depuse spre înregistrare pe
cale națională, stabilite conform Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 (în continuare – Lege) și
Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009 (în continuare - Regulament) și asigurării protecției
adecvate a indicațiilor geografice şi denumirilor de origine, prin ordinul Directorului General al
AGEPI nr. 240 din 28.12.2018, începând cu 1 ianuarie 2019 în procedurile de examinare a
respectării condițiilor de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor pe cale națională (cu data
de depozit 01.01.2019 sau posterioară acestei date) stabilite de Lege și Regulament, în special la
verificarea corectitudinii clasificării produselor și serviciilor, conform punctului 86 subpunctului 13)
din Regulament, în cazul în care în listele de produse și servicii se va constata utilizarea indicațiilor
geografice sau denumirilor de origine protejate în Republica Moldova în calitate de denumiri
generice ale acestora, redactarea denumirilor respective se va efectua utilizând termenii uzuali
pentru categoria respectivă de produse și servicii, cu respectarea prevederilor punctelor 17-20 și
89 din Regulament.

***
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor
de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.783 din
30.06.2003 cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, AGEPI publică lista
evaluatorilor înscrişi în Registrul Naţional al evaluatorilor de proprietate intelectuală.

Lista evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală
înscrişi în Registrul naţional al evaluatorilor de proprietate intelectuală
(în ordinea numerelor certificatelor de calificare)
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data eliberării certificatului de calificare,
termenul de valabilitate a certificatului de calificare, numele şi prenumele evaluatorului,
numărul de telefon
Nr.
crt.
1
2

Nr. şi data
eliberării certificatului
de calificare
001-RE
2014.07.04
003-RE
2014.07.04

3

006-RE
2014.07.04

4
5
6
7
8
9
10
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011-RE
2015.06.02
016-RE
2015.06.02
020-RE
2015.06.02
021-RE
2015.06.02
023-RE
2015.06.02
024-RE
2017.02.06
025-RE
2018.09.25

Termenul de valabilitate
a certificatului de calificare

Numele si prenumele
evaluatorului

2019.07.04

CRAVCENCO Raisa

2019.07.04

VITANOV Alexandru

2019.07.04

PALCOV Victor

2020.06.02

ALBU Svetlana

2020.06.02

POPA Andrei
(Suspendat)

2020.06.02

GODONOGA Iuliana

2020.06.02

GRISCIUC-BUCICA
Svetlana (Suspendat)

2020.06.02

CIORBA Aliona

2022.01.23

POPA Cristina

2023.09.25

Badâr Iurie

Nr.
telefon
022-28-47-53, 068113853
022-24-36-05, 069109148,
078109148
022-89-03-77, 079516367

022-77-34-88, 079644814
022-80-81-93, 069650404,
078303091
022-89-80-77, 079590645,
069217075
022-43-03-80, 069690868
022-73-64-12, 079990787
069517504
069159934
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XI
Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale /
Intellectual property information
materials
Secţiunea

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

The section insert information on intellectual property protection in the Republic of
Moldova, texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is
party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO
standards; other information materials in the field of intellectual property protection.
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OMPI INFORMEAZĂ
ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAȚIONALE
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificării internaţionale
a elementelor figurative ale mărcilor
La 16 octombrie 2018 Republica Albania a depus instrumentele de ratificare a
Aranjamentului de la Viena privind instituirea clasificării internaţionale a elementelor figurative ale
mărcilor, adoptat la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985.
Aranjamentul de la Viena a intrat în vigoare cu privire la Republica Albania cu începere de la
16 ianuarie 2019.

Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării
internaţionale
a desenelor şi modelelor industriale
La 16 octombrie 2018 Republica Albania a depus instrumentele de ratificare a
Aranjamentului de la Locarno privind instituirea clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor
industriale, adoptat la 8 octombrie 1968 şi modificat la 28 septembrie 1979.
Aranjamentul de la Locarno a intrat în vigoare cu privire la Republica Albania cu începere de
la 16 ianuarie 2019.

Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice
La 28 aprilie 1999 Regatul Hașemit al Iordaniei a depus instrumentele de aderare la
Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, adoptată la 9 septembrie 1886,
revizuită la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979. Convenţia de la Berna a
intrat în vigoare cu privire la Regatul Iordaniei cu începere de la 28 iulie 1999.
Regatul Hașemit al Iordaniei a depus o declaraţie cu privire la constituirea unei rezerve
referitor la articolele II și III din Anexa Convenţiei de la Berna pentru protecţia operelor literare şi
artistice, pentru o perioada de 10 ani, ce va expira la data de 10 octombrie 2024.
Declarația a intrat în vigoare cu privire la Regatul Hașemit al Iordaniei cu începere de la 24
octombrie 2018.
***
La 17 decembrie 2018 Noua Zeelandă a depus instrumentele de aderare la Convenţia de
la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, revizuită la Paris la 24
iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979.
Instrumentele de aderare cuprind declarația conform căreia adoptarea Tratatului de către
Noua Zeelandă se extinde şi asupra teritoriului Tokelau.
Convenţia de la Berna va intra în vigoare cu privire la Noua Zeelandă cu începere de la 17
martie 2019.

236

MD - BOPI 1/2019

Tratatul de la Beijing privind interpretările şi execuţiile audiovizuale
La 23 octombrie 2018 Republica Mali a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de la
Beijing privind interpretările şi execuţiile audiovizuale, adoptat la Beijing la 24 Iuie 2012.
Data de intrare în vigoare a tratatului de la Beijing va fi notificată odată cu suplinirea
numărului necesar de ratificări şi aderări în conformitate cu articolul 26 al Tratatului.

Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele
publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu
dificultăți de citire a materialelor imprimate
La 24 octombrie 2018 Statul Qatar a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de la
Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu
deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, adoptat la Marrakech, la
27 iunie 2013.
Tratatul de la Marrakech va intra în vigoare cu privire la Statul Qatar cu începere de la 24
ianuarie 2019.
***
La 21 noiembrie 2018 Regatul Arabiei Saudite a depus instrumentele de ratificare a
Tratatului de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, adoptat la
Marrakesh, la 27 iunie 2013.
Tratatul de la Marrakech va intra în vigoare cu privire la Regatul Arabiei Saudite cu începere
de la 21 februarie 2018.
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Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este
nelimitată şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Preţurile de abonare:
Ü

BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü

BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

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