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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
Insulele Bermude
Brunei Darussalam
Brazilia
Bahamas
Bhutan
Oﬁciul din Benelux
pentru Proprietate
Intelectuală (BOIP)
Belarus
Canada
Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Republica Capului
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
JO

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
Guyana
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
Iordania

JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KY
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

Japonia
Kenya
Kârghâzstan
Cambodgia
Republica Populară
Democrată Coreeană
Republica Coreea
Kuweit
Insulele Cayman
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
Malaezia
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
Rwanda
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
Chineză
Ucraina
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Sfântul Vincent şi
Grenadinele
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. 50/2008 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. 50/2008 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
№ 50/2008 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.
7
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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
(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
(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
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modiﬁcat
Date of publication of a corrected or modiﬁed document
Дата публикации скорректированного или измененного документа
(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
(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
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(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 – t*/raducerea 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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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
MK4Y Lista brevetelor de invenție de scurtă durată a căror valabilitate a expirat
List of short-term patents for invention whose term of validity has been expired
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых истек

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

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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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate /
Published patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на изобретение
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50/2008 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 copii, 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. 50/2008 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.

P

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50/2008 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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a 2018 0112 (13) A2
Int. Cl.: A01G 9/00 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 27/00 (2006.01)
A01G 27/04 (2006.01)
(22) 2018.12.19
(71)(72) ODOBESCU Serghei, MD; IMBIROVSKI
Vladimir, MD
(54) Instalaţii pentru cultivarea plantelor
(57) Invenţia se referă la domeniul producţiei culturilor de plante şi poate fi utilizată pentru cultivarea plantelor cu sisteme de udare direct şi
automat.
Instalaţiile pentru cultivarea plantelor conţin
un recipient (1) deschis, pe fundul (3) căruia
sunt executate orificii pentru drenare, şi un
suport detaşabil, executat din material transparent. Fundul (3) recipientului (1) este executat concav în interior formând un cuib pentru instalarea suportului detaşabil, care este
fixat cu ajutorul unor elemente de fixare. Pe
fundul (3) recipientului (1) este executat, cel
puţin, un cuib pentru instalarea unui cartuş cu
umplutură higroscopică; sau este executată o
gaură pentru montarea unei inserţii, sau fitil,
sau bandaj, sau o bandă din material higroscopic; sau sunt executate orificii pentru drenare pentru umplutura higroscopică şi/sau pentru drenare. Pe porţiunea inferioară a suprafeţei laterale a instalaţiilor este executat un uluc,
îndreptat în interiorul instalaţiilor cu o proeminenţă, executată în suportul detaşabil. Conform primei realizări a instalaţiei, capătul superior al ulucului este situat la nivelul capătului superior al suportului detaşabil, iar conform
celei de-a doua realizări a instalaţiei, capătul
superior al ulucului este situat deasupra fundului (3) recipientului (1).

INVENTIONS

(21)
(51)

Revendicări: 4
Figuri: 16

(54)
(57)

16

*
* *
Plant cultivation facilities
The invention relates to the field of plant
cultivation and can be used for cultivating
plants with direct and automatic irrigation
systems.
The plant cultivation facilities for comprise an
open reservoir (1), at the bottom (3) of which
drainage holes are made, and a removable
pallet, made of transparent material. The
bottom (3) of the reservoir (1) is made concave inward, forming a removable pallet
installation socket, which is fastened with
fixing elements. At the bottom (3) of the

reservoir (1) is made at least one cartridge
installation socket with hygroscopic filling; or
is made a hole for mounting an insert, or wick,
or tow, or tape of hygroscopic material; or
made drainage holes for the hygroscopic
and/or drainage filling. In the lower portion of
the side surface of the facilities is made a
trough, oriented inside the facilities, with a
protrusion, made in the removable pallet.
According to the first embodiment of facility,
the upper end of the trough is placed at the
level of the upper end of the removable pallet,
and according to the second embodiment of
facility, the upper end of the trough is placed
above the bottom (3) of the reservoir (1).
Claims: 4
Fig.: 16

(54)
(57)

*
* *
Устройства для выращивания растений
Изобретение относится к области растениеводства и может быть использовано для
выращивания растений с системой прямого и автоматического полива.
Устройства для выращивания растений
содержат открытую емкость (1), на дне (3)
которой выполнены дренажные отверстия,
и съёмный поддон, выполненный из прозрачного материала. Дно (3) емкости (1)
выполнено вогнутым вовнутрь, образуя
гнездо для установки съёмного поддона,
который крепится при помощи фиксирующих элементов. На дне (3) емкости (1) выполнено, по меньшей мере, одно гнездо
для установки картриджа с гигроскопической засыпкой; или выполнено отверстие
для установки вставки, или фитиля, или
жгута, или ленты из гигроскопического материала; или выполнены дренажные отверстия для гигроскопической и/или дренажной засыпки. В нижнем участке боковой
поверхности устройств выполнен желоб,
ориентированный вовнутрь устройств, с
выступом, выполненным в съёмном поддоне. Согласно первому исполнению
устройства, верхний торец желоба расположен на уровне верхнего торца съёмного
поддона, а согласно второму исполнению
устройства, верхний торец желоба расположен выше дна (3) емкости (1).
П. формулы: 4
Фиг.: 16
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(54)

(57)

(21)
(51)

a 2018 0108 (13) A2
Int. Cl.: B63J 1/00 (2006.01)
C02F 1/04 (2006.01)
C02F 1/14 (2006.01)
C02F 103/08 (2006.01)
(22) 2018.12.11
(71)(72) CHETRARI Serghei, MD
(54) Sisteme pentru primirea apei potabile din
apa mării sau oceanelor, sau din alte surse
de apă sărată
(57) Sistemul pentru obţinerea apei potabile din
apa mării sau oceanelor, sau din alte surse de
apă sărată conţine o staţie de curăţare a apei
brute de impurităţi (1), un rezervor pentru
evaporarea apei (2), oglinzi pentru concentrarea luminii solare (3) pe rezervor (2) pentru
încălzirea acestuia, conducte pentru pomparea apei sărate brute (4), conducte pentru
pomparea apei sărate curate (5), conducte
pentru pomparea apei curate către utilizatori
sau la îmbuteliere, camere de condensare a
aburilor (7), o cameră cu sisteme frigorifice
pentru răcirea pereţilor (8), pe care se condensează apa, un rezervor pentru apă curată
(9), o staţie de pompare a apei curate către
utilizatori sau la îmbuteliere (10), o staţie de
pompare a apei sărate brute (12), conducte
de aburi (13) şi conducte de apă curată (14).
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

*

System for producing drinking water from
sea or ocean water, or from other sources
of salt water
The system for producing drinking water from
sea or ocean water, or from other sources of
salt water, comprises a station for raw water
purification from impurities (1), a water
evaporation tank (2), sunlight concentration
mirrors (3) on the tank (2) for its heating, raw
salt water pumping pipelines (4), pure salt
water pumping pipelines (5), pipelines for
pumping clean water to consumers or for
bottling, steam condensation chambers (7), a
chamber with wall-cooling refrigeration
systems (8) on which the water is condensed,
a tank for clean water (9), a station for
pumping clean water to consumers or for
bottling (10), a raw salt water pumping station
(12), steam pipelines (13) and pipelines for
clean water (14).
Claims: 1
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Системы для получения питьевой воды
из морской или океанической воды, или
из других источников соленой воды
Система для получения питьевой воды из
морской или океанической воды, или из
других источников соленой воды содержит
станцию очистки сырой воды от загрязнений (1), резервуар для испарения воды (2),
зеркала для концентрации солнечного света (3) на резервуаре (2) для его нагрева,
трубопроводы для перекачки сырой соленой воды (4), трубопроводы для перекачки
чистой соленой воды (5), трубопроводы
для перекачки чистой воды к потребителям
или на розлив, камеры конденсации пара
(7), камеру с холодильными системами для
охлаждения стен (8), на которых конденсируется вода, резервуар для чистой воды
(9), станцию для перекачивания чистой воды к потребителям или на розлив (10),
станцию для перекачивания сырой соленой воды (12), паропроводы (13) и трубопроводы для чистой воды (14).
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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The technical result of the invention consists
in the possibility of remotely detecting infected
areas on the surface of small plants of 1x1
mm.
Claims: 1
Fig.: 9

(54)
(57)

(21)
(51)

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

a 2018 0111 (13) A2
Int. Cl.: G01B 9/08 (2006.01)
G01B 9/021 (2006.01)
G01B 11/30 (2006.01)
2018.12.19
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
CHIRIŢA Arcadi, MD; NASEDCHINA Nadejda,
MD; BULIMAGA Tatiana, MD
Metodă de identificare la distanţă a contaminării plantelor
Invenţia se referă la măsurători optice şi poate fi utilizată în agricultură.
Esenţa metodei de identificare la distanţă a
contaminării plantelor constă în aceea că cercetarea plantelor la distanţă se efectuează
prin recepționarea spectrelor de reflexie atât a
părţilor sănătoase ale plantei, precum și a
părţilor infectate cu paraziţi şi prelucrarea
computerizată a acestora.
Rezultatul tehnic al invenției constă în posibilitatea identificării la distanţă a sectoarelor infectate de pe suprafaţa plantelor de dimensiuni mici de 1x1 mm.

П. формулы: 1
Фиг.: 9

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

Revendicări: 1
Figuri: 9

(54)
(57)
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*
* *
Method for remote identification of plant
infection
The invention relates to optical measurements
and can be used in agriculture.
Summary of the method for remote
identification of plant infection consists in that
the remote study of plants is carried out by
recording the reflex spectra of both healthy
parts of the plant and parts infected with
parasites and their computerized processing.

*
* *
Метод дистанционной идентификации
заражения растений
Изобретение относится к оптическим измерениям и может быть использовано в
сельском хозяйстве.
Сущность способа дистанционной идентификации заражения растений состоит в
том, что дистанционное исследование растений осуществляют путем регистрации
рефлекторных спектров как здоровых частей растения, так и частей, зараженных
паразитами, и их компьютеризированной
обработки.
Технический результат изобретения состоит в возможности дистанционного выявления зараженных участков с поверхности
растений малых размеров в 1х1 мм.

(72)

(74)
(54)
(57)

a 2020 0005 (13) A2
Int. Cl.: H02H 9/04 (2006.01)
H01H 73/00 (2006.01)
2018.06.27
2017123107
2017.06.29
RU
2020.01.27
PCT/RU2018/050066, 2018.06.27
WO 2019/004876 A1, 2019.01.03
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOST`YU "SVERDLOVELEKTRO-SILOVYE TRANSFORMATORY" (OOO
"SVEL-SILOVYE TRANSFORMATORY"), RU
TOKAREV
Aleksey
Anatolyevich,
RU;
LAVROV Ivan Pavlovich, RU; MARCHENKO
Igor Nikolaevich, RU
ANDRIEŞ Ludmila
Dispozitiv de siguranţă
Invenția se utilizează pentru a proteja transformatorul de scurtcircuit și suprasarcini în
înfășurarea primară. Permite obținerea unei
simplificări a construcţiei, absenţa unei reacţii
la modificările curentului, cauzate de supratensiuni de impuls, eliminarea deconectărilor
nejustificate ale consumatorilor, obținerea in-
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formației despre declanşarea dispozitivului,
creșterea siguranței. Dispozitivul cuprinde un
corp (1) sub formă de ţeavă cu capace de
contact (2, 3), un declanşor electromagnetic
(4), un bloc (5) de comandă a declanşorului,
un mecanism de declanșare liberă (6), un indicator de declanșare (7). Declanşorul electromagnetic (4) conține un conductor magnetic (8), bobină (9) de inductanţă cu un miez
magnetic (10) și o armătură (11). Blocul (5) de
comandă a declanşorului conţine o siguranță
autoregeneratoare (12) și un varistor (13), conectate în paralel. Mecanismul de declanşare
liberă (6) conține un element de ghidare (15),
o bucşă (16), un arc de rupere (17), un arc
amortizor (18), un monofilament (19).
Revendicări: 9
Figuri: 4
*
*

(54)
(57)

*
Safety device
The invention is used for protecting a
transformer against short-circuiting and
overloads in the primary winding. The
invention makes it possible to achieve a
simplification of the design, the absence of a
reaction to current changes caused by voltage
surges, to eliminate unwarranted cutting off of
a consumer, to produce information about
actuation of the device, and to increase
safety.
The device comprises a housing (1) in the
form of a tube with contact caps (2, 3), an
electromagnetic tripping mechanism (4), a
unit (5) for controlling the tripping mechanism,
a trip-free release mechanism (6) and an
actuation indicator (7). The electromagnetic
tripping mechanism (4) comprises a magnetic
conductor (8), and an inductance coil (9) with
a magnetic core (10) and an armature (11).
The unit (5) for controlling the tripping
mechanism comprises a resettable fuse (12)
and a variable resistor (13), which are
connected in parallel. The trip-free release
mechanism (6) comprises a guide element

(15), a bushing (16), an opening spring (17), a
damping spring (18) and a monofilament
thread (19).
Claims: 9
Fig.: 4
*
*
(54)
(57)

*

Предохранительное устройство
Изобретение используется для защиты
трансформатора от короткого замыкания и
перегрузок в первичной обмотке. Позволяет достичь упрощения конструкции, отсутствия реакции на изменения тока, вызванные импульсными перенапряжениями, исключить необоснованные отключения потребителя, получить информацию о срабатывании устройства, повысить безопасность.
Устройство содержит корпус (1) в виде
трубы с контактными колпачками (2, 3),
электромагнитный расцепитель (4), узел
(5) управления расцепителем, механизм
свободного расцепления (6), указатель
срабатывания (7). Электромагнитный расцепитель (4) содержит магнитопровод (8),
катушку (9) индуктивности с магнитным
сердечником (10) и якорем (11). Узел (5)
управления расцепителем содержит параллельно соединенные самовосстанавливающийся предохранитель (12) и варистор (13). Механизм свободного расцепления (6) содержит направляющий элемент
(15), втулку (16), отключающую пружину
(17), амортизационную пружину (18), мононить (19).
П. формулы: 9
Фиг.: 4
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BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă
durată publicate /
Published short-term patent applications /
Опубликованные заявки
на краткосрочные патенты/
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50/2008 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 copii, 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

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50/2008 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 № 50/2008 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)
(74)
(54)

(57)

s 2018 0120 (13) U2
Int. Cl.: A61B 5/00 (2006.01)
2018.12.10
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
LUPAŞCO Iulianna, MD; DUMBRAVA VladaTatiana, MD; LUPAŞCO Daniela, MD
COŞNEANU Elena
Metodă de determinare a funcţiei hepatice
în hepatita cronică virală HBV şi infecţia
cronică de etiologie HBV cu activitatea minimală, conform sindromului de citoliză,
cu utilizarea probei de efort cu glucoză şi
eufilină
Invenţia se referă la medicină, în special, la
gastroenterologie, hepatologie.
Metoda constă în aceea că pacientului cu hepatita cronică virală HBV sau infecţia cronică
de etiologie HBV cu activitatea minimală i se
efectuează colectarea sângelui venos a jeun
(pe nemâncate) după care se exercită o probă de efort medicamentoasă prin administrarea perorală a 50 g de glucoză, dizolvată în
apă caldă şi 0,5 g de eufilină, cu colectarea
sângelui în dinamică peste 60 şi 120 min, cu
efectuarea ulterioară a investigării biochimice
ale serului sanguin constând din evaluarea
concentraţiei
alaninaminotransferazei
şi
aspartataminotransferazei cu analiza ulterioară a datelor obţinute.

MD - BOPI 7/2020
and aspartate aminotransferase followed by
analysis of obtained data.
Claims: 1
Fig.: 3

(54)

(57)

Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)

(57)

*
* *
Method for determining liver function in
chronic HBV viral hepatitis and chronic
HBV etiology infection with minimal activity, according to cytolysis syndrome, using
the load test with glucose and aminophylline
The invention relates to medicine, in particular
to gastroenterology, hepatology.
The method consists in that, fasting (on an
empty stomach) venous blood sampling is
carried out in a patient with chronic HBV viral
hepatitis or chronic HBV etiology infection
with minimal activity, after which load test
using medicines is carried out by oral
administration of 50 g of glucose, dissolved in
warm water and 0.5 g of aminophylline,
followed by dynamic blood sampling for 60
and 120 min, followed by a biochemical study
of blood serum, consisting of determining the
concentration of alanine aminotransferase

*
* *
Метод определения функции печени
при хроническом вирусном гепатите
HBV и хронической инфекции HBV
этиологии с минимальной активностью,
согласно синдрому цитолиза, с использованием нагрузочного теста с глюкозой и эуфиллином
Изобретение относится к медицине, в частности, к гастроэнтерологии, гепатологии.
Метод заключается в том, что у пациента с
хроническим вирусным гепатитом HBV или
хронической инфекцией HBV этиологии с
минимальной активностью осуществляется
забор венозной крови натощак (на голодный желудок), после которого осуществляется нагрузка лекарственными средствами
путем перорального введения 50 г глюкозы, растворенной в теплой воде, и 0,5 г
эуфиллина с последующим динамическим
забором крови на 60 и 120 мин, с последующим проведением биохимического исследования сыворотки крови, состоящего
из определения концентрации аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы с последующим анализом полученных данных.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

(21)
(51)

(22)
(71)
(72)

(54)

(57)

s 2018 0115 (13) U2
Int. Cl.: F03D 9/10 (2016.01)
C01B 3/02 (2006.01)
C25C 1/06 (2006.01)
2018.12.05
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD
ANISIMOV Vladimir, MD; DICUSAR Alexandr,
MD; BERZAN Vladimir, MD; LOCŞIN
Vladimir, MD
Metodă de conservare a energiei eoliene
pentru producerea ulterioară a energiei
termice
Invenţia se referă la energia eoliană şi poate fi
utilizată în sisteme de conversie a energiei
regenerabile, în special pentru conversia
energiei eoliene.
Metoda de conservare a energiei eoliene pentru producerea ulterioară a energiei termice
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constă în aceea că energia eoliană se transferă şi se transformă în energie electrică, care se utilizează pentru producerea zincului
prin electroliză, apoi zincul se depozitează
separat şi se utilizează pentru producerea hidrogenului, care se arde, iar căldura obţinută
se transferă consumatorului.
Revendicări: 1
Figuri: 7
*
(54)

(57)

* *
Method for conservation of wind energy
for the subsequent production of thermal
energy
The invention relates to wind-power engineering and can be used in renewable energy
conversion systems, in particular for
converting wind energy.
The method for conservation of wind energy
for the subsequent production of thermal
energy consists in that the wind energy is
transferred and converted into electric energy,
which is used to produce zinc by electrolysis,
then zinc is stored separately and used to

produce hydrogen, which is burned, and the
obtained heat is transferred to the consumer.
Claims: 1
Fig.: 7

(54)

(57)

*
* *
Способ сохранения энергии ветра для
последующего производства тепловой
энергии
Изобретение относится к ветроэнергетике
и может быть использовано в системах
преобразования возобновляемой энергии,
в частности для преобразования энергии
ветра.
Способ сохранения энергии ветра для последующего производства тепловой энергии состоит в том, что энергия ветра передается и преобразуется в электрическую
энергию, которая используется для производства цинка электролизом, затем цинк
хранится отдельно и используется для
производства водорода, который сжигается, а полученное тепло передается потребителю.
П. формулы: 1
Фиг.: 7
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BB2A Cereri de brevet european
pentru care s-a solicitat validarea
în Republica Moldova publicate /
Published European patent applications
for which validation in the Republic
of Moldova has been requested /
Опубликованные заявки на европейский
патент, для которых была испрошена
валидация в Республике Молдова

A

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. 50/2008 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 50/2008 on the
Protection of Inventions.
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 № 50/2008 об охране
изобретений.

К
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(87) WO 2019/040548, 2019.02.28
(31) 201762548750P
(32) 2017.08.22
(33) US
(71) AMGEN INC., US
(72) OLIVAS Jerome, US; HARRIS Justin, US;
DUTTA RAY Sudeshna, US; COLEMAN David,
IE; MCMANUS Eoghan, IE
(54) Mecanism de inserţie a acului pentru dispozitivul de livrare a medicamentelor
Needle insertion mechanism for drug
delivery device
Механизм введения иглы для устройства
доставки лекарств
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(21) e 2020 0680 (13) A1
(51) Int.Cl.: B01D 53/14 (2006.01.01)

(33) US

(96) 18765500.6, 2018.08.08

(72) BARENHOLZ Yechezkel, IL; DOLEV Yaniv, IL;
TURJEMAN Keren, IL; SARFATI Gadi, IL;
AYAL-HERSHKOVITZ Maty, IL

(87) WO 2019/038617, 2019.02.28
(31) 201715683548

(71) MOEBIUS MEDICAL LTD., IL

(72) ANDRIAN Diki, SA; ALSHAER Amjad A., SA

(54) Formulare lipozomală pentru lubrifierea articulațiilor
Liposomal formulation for joint lubrication
Липосомальный препарат для смазывания суставов

(54) Procedeu de recuperare a agentului
aminoabsorbant la temperatură controlată
Method for reclaiming amine absorption
agent under controlled temperature
Способ рекуперации аминопоглощающего
агента
при
контролируемой
температуре

(21) e 2020 0683 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07K 16/40 (2006.01.01)
A61K 39/395 (2006.01.01)
A61K 45/06 (2006.01.01)

(32) 2017.08.22
(33) US
(71) SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, SA

(96) 18847767.3, 2018.08.21
(87) WO 2019/040453, 2019.02.28
(31) 201762550328P
(21) e 2020 0681 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07D 451/14 (2006.01.01)
C07D 451/04 (2006.01.01)
C07D 403/12 (2006.01.01)
A61K 31/519 (2006.01.01)
(96) 18801171.2, 2018.10.26
(87) WO 2019/084383, 2019.05.02
(31) 201762577852P
(32) 2017.10.27
(33) US
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC, US
(72) KOZAK Jennifer, US; HUDSON Ryan, US;
BRANDT Gary E.L., US; MCKINNELL Robert
Murray, US; DABROS Marta, US; NZEREM
Jerry, US
(54) Compus pirimidinic în calitate de inhibitor al
JAK-kinazei
Pyrimidine compound as JAK kinase inhibitor
Пиримидиновое соединение в качестве
ингибитора JAK-киназы

(21) e 2020 0682 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61L 27/50 (2006.01.01)
A61K 9/00 (2006.01.01)
A61K 9/127 (2006.01.01)
A61K 31/685 (2006.01.01)
(96) 18847493.6, 2018.08.21
(87) WO 2019/038763, 2019.02.28
(31) 201762548429P
(32) 2017.08.22

(32) 2017.08.25
(33) US
(71) OMEROS CORPORATION, US
(72) DEMOPULOS Gregory A., US; FERGUSON
Kenneth M., US; LAMBERT William Joseph,
US; WHITAKER John Steven, US
(54) Formulări de anticorpi inhibitori ai MASP-2
cu vâscozitate scăzută puternic concentrate,
kituri și metode de tratament al subiecților
care suferă de sindrom hemolitic atipic
Highly concentrated low viscosity MASP-2
inhibitory antibody formulations, kits, and
methods of treating subjects suffering from
atypical hemolytic syndrome
Высококонцентрированные композиции
антител, ингибирующих MASP-2 с низкой
вязкостью, наборы и методы лечения
субъектов, страдающих атипичным гемолитическим синдромом

(21) e 2020 0684 (13) A1
(51) Int.Cl.: G09B 29/00 (2006.01.01)
G01C 21/00 (2006.01.01)
(96) 18848064.4, 2018.05.21
(87) WO 2019/037489, 2019.02.28
(31) 201710740562
(32) 2017.08.25
(33) CN
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN)
COMPANY LIMITED, CN
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(72) ZENG Chao, CN
(54) Procedeu de afișare a hărții, dispozitiv, mediu de stocare și terminal
Map display method, apparatus, storage
medium and terminal
Способ отображения карты, устройство,
носитель информации и терминал

INVENTIONS
(21) e 2020 0687 (13) A1
(51) Int.Cl.: B01J 23/89 (2006.01.01)
B01J 37/34 (2006.01.01)
B01J 19/00 (2006.01.01)
(96) 18848444.8, 2018.08.22
(87) WO 2019/036762, 2019.02.28
(31) 201762549816P
(32) 2017.08.24
(33) US

(21) e 2020 0685 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61H 23/02 (2006.01.01)
A61F 7/00 (2006.01.01)
(96) 18848361.4, 2018.04.09
(87) WO 2019/039692, 2019.02.28
(31) 20170106062
(32) 2017.08.22
(33) KR

(71) STAR SCIENTIFIC LIMITED, AU
(72) HEATON Steven James, AU; KIRK Samuel
James, AU
(54) Compoziții, procedee și dispozitive de ardere catalitică
Compositions, methods, and apparatuses
for catalytic combustion
Композиции, способы и устройства для
каталитического горения

(71) CERAGEM CO., LTD., KR
(72) SEO Yong Seob, KR; CHOI Sang Ho, KR; KIM
Jae Hwa, KR; LEE Dong Myoung, KR; PARK
Yong Son, KR
(54) Dispozitiv pentru masaj cu vibrator
Massage device having vibrator
Массажное устройство с вибратором

(21) e 2020 0688 (13) A1
(51) Int.Cl.: B01J 20/285 (2006.01.01)
D01F 11/06 (2006.01.01)
B01D 39/16 (2006.01.01)
C02F 1/28 (2006.01.01)
C02F 101/20 (2006.01.01)
(96) 18848829.0, 2018.07.12
(87) WO 2019/039966, 2019.02.28

(21) e 2020 0686 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07K 1/14 (2006.01.01)
C07K 1/16 (2006.01.01)
C07K 16/00 (2006.01.01)

(31) 2017129869

(96) 18848414.1, 2018.08.22

(71) ELECTROPHOR, INC., US

(87) WO 2019/040671, 2019.02.28

(72) VASIL'YEVA Evgeniya Sergeyevna, RU;
REMIZOVA Iuliia Anatolievna, RU;
KAZAKEVICH Yuriy Evgenievich, RU;
MITILINEOS Aleksandr Gennadievich, RU

(31) 201762548962P
(32) 2017.08.22
(33) US
(71) BIOGEN MA INC., US
(72) WESTOBY Matthew, US; EVANGELIST Greg,
US
(54) Procedee de purificare a anticorpilor având
agregate reduse cu masă moleculară mare
Methods for purifying antibodies having
reduced high molecular weight aggregates
Способы очистки антител, имеющих
уменьшенные
агрегаты
с
высокой
молекулярной массой

(32) 2017.08.23
(33) RU

(54) Sorbent fibros
Fibrous sorbent
Волокнистый сорбент

(21) e 2020 0689 (13) A1
(51) Int.Cl.: B25B 11/00 (2006.01.01)
(96) 18848836.5, 2018.06.19
(87) WO 2019/040163, 2019.02.28
(31) 201762549759P
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(32) 2017.08.24
(33) US
(71) COZZINI LLC, US
(72) KING Edwin Earl, US; WITKOWSKI Frank Edmund, US
(54) Procedeu de tăiere a produsului alimentar și
mecanism de tăiere cu utilizarea unui element de prindere care generează o prindere
în vid
Method of slicing a food item and slicing
mechanism employing a gripping element
that generates a vacuum grip
Способ нарезки пищевого продукта и
механизм нарезки с использованием
захватного элемента, который создает
вакуумный захват

(21)
(51)

e 2020 0690 (13) A1
Int.Cl.: C07K 19/00 (2006.01.01)
A61K 45/00 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
C07K 14/47 (2006.01.01)
C07K 14/82 (2006.01.01)
C07K 16/18 (2006.01.01)
C07K 16/32 (2006.01.01)
C12N 1/15 (2006.01.01)
C12N 1/19 (2006.01.01)
C12N 1/21 (2006.01.01)
C12N 5/10 (2006.01.01)
C12N 9/12 (2006.01.01)
C12N 15/12 (2006.01.01)
C12N 15/54 (2006.01.01)
C12N 15/63 (2006.01.01)
C12Q 1/02 (2006.01.01)
C12Q 1/6806 (2018.01.01)
C12Q 1/6813 (2018.01.01)
G01N 33/15 (2006.01.01)
G01N 33/53 (2006.01.01)
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(21) e 2020 0691 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 31/712 (2006.01.01)
A61K 31/7125 (2006.01.01)
C12N 15/113 (2010.01.01)
(96) 18859106.9, 2018.09.25
(87) WO 2019/060862, 2019.03.28
(31) 201762562741P
(32) 2017.09.25
(33) US
(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC., US; MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, US
(72) TOTARO Kyle A., US; SIMON Mark D., US;
ZHOU Ming, US; ZONG Hong, US; HANSON
Gunnar J., US; PENTELUTE Bradley L., US
(54) Procedee de obţinere a oligomerilor
morfolino-fosforodiamidați prin intermediul
sintezei cu flux rapid
Processes for preparing phosphorodiamidate morpholino oligomers via fast-flow
synthesis
Способы
получения
морфолинофосфородиамидатных
олигомеров
с
помощью быстротечного синтеза

(51)

e 2020 0692 (13) A1
Int.Cl.: B65D 5/66 (2006.01.01)
B65D 5/72 (2006.01.01)

(96)

19183431.6, 2019.06.28

(97)

3587293, 2020.07.01

(31)

102018115892

(32)

2018.06.29

(33)

DE

(21)

(96)

18849160.9, 2018.08.20

(71)

VAN GENECHTEN PACKAGING N.V., BE

(87)

WO 2019/039439, 2019.02.28

(72)

VERLINDEN Geert, BE

(31)

2017158796

(54)

(32)

2017.08.21

Cutie pliabilă
Folding box
Складная коробка

(33)

JP

(71)

TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD., JP

(72)

HAYASHI Kohei, JP; ISHIDA Keiji, JP

(54)

Proteină de fuziune a proteinei DCTN1 cu
proteină RET
Fusion protein of DCTN1 protein with RET
protein
Слитый белок белка DCTN1 с белком
RET
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(21) e 2020 0693 (13) A1
(51) Int.Cl.: B65D 17/00 (2006.01.01)
B65D 17/34 (2006.01.01)
B65D 17/28 (2006.01.01)
B65D 17/50 (2006.01.01)
B65D 77/20 (2006.01.01)
B65D 79/00 (2006.01.01)
B65D 81/22 (2006.01.01)

INVENTIONS
(21) e 2020 0694 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 38/00 (2006.01.01)
A61K 39/00 (2006.01.01)
A61K 45/06 (2006.01.01)
(96) 19731027.9, 2019.05.22
(87) WO 2020/101740, 2020.05.22
(31) 201962835430P; PCT/US2018/0616
(32) 2019.04.17; 2018.11.16

(96) 19220099.6, 2019.12.30

(33) US; WO

(97) 3674227, 2020.07.01

(71) CODIAK BIOSCIENCES, INC., US

(31) 26402918; 26904619

(72) DOOLEY Kevin P., US; HARRISON Rane A.,
US; XU Ke, US; HOUDE Damian J., US;
HAUPT Sonya, US; KULMAN John D., US;
WILLIAMS Douglas E., US; MCCONNELL
Russell E., US; YOUNISS Madeleine, US

(32) 2018.12.30; 2019.09.01
(33) IL; IL
(71) CANIEL INDUSTRIES A. T. G. LTD., IL
(72) LEIZER Tal, IL; GABAY Arie, IL; YEMINI Lior,
IL; ABRAMOVITCH Offer, IL; SALAN Menahem, IL; GORODNITSKY Pavel, IL
(54) Cutie de conserve și element de împingere
asociat
A can and an urging member therefor
Консервная банка и связанный с ней
выталкивающий элемент
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(54) Vezicule extracelulare modificate și utilizările acestora
Engineered extracellular vesicles and uses
thereof
Модифицированные
внеклеточные
везикулы и их применения
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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. 50/2008 privind protecţia invenţiilor.
ny person 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 according to the provisions of Article
57(2) of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.

A

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 № 50/2008 об охране изобретений.

Л
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4699 (13) B1
Int. Cl.: A61K 31/352 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
(21) a 2019 0037
(22) 2019.04.22
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) ROBU Ştefan, MD; GONŢA Maria, MD; MOCANU Larisa, MD; SÎRBU Elena, MD;
CEACÎRU Cristina, MD
(54) Procedeu de grefare a quercetinei la copolimer din chitosan cu anhidridă maleică
(57) Invenţia se referă la domeniul biochimiei şi
medicinei, în particular la un procedeu de obţinere a unui material polimeric cu proprietăţi
antioxidante din copolimer de chitosan cu
quercetină, și poate fi utilizată în domeniul
medicinei, farmaceuticii.
Procedeul de grefare a quercetinei la copolimer de chitosan cu anhidridă maleică include
amestecarea chitosanului şi a anhidridei maleice în raport molar de 1:1, dizolvate în
dimetilformamidă, tratarea soluţiei obținute cu
clorformiat de etil la temperatura de 0-5°C în
prezenţa trietilaminei, adăugarea soluţiei de
quercetină în dimetiformamidă în cantitate ce
asigură obţinerea concentraţiei de quercetină
în copolimer de 10-50 mol%, menţinerea la
temperatura camerei, decantarea şi evaporarea solventului.

INVENTIONS

(11)
(51)

maintaining at room temperature, decantation
and evaporation of the solvent.
Claims: 1
Fig.: 1

(54)

(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 1

Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)
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*
* *
Process for quercetin grafting to chitosan
copolymer with maleic anhydride
The invention relates to the field of biochemistry and medicine, in particular to a process for
producing a polymer material with antioxidant
properties from chitosan copolymer with quercetin, and can be used in the field of medicine, pharmaceutics.
The process for quercetin grafting to chitosan
copolymer with maleic anhydride involves
mixing of chitosan and maleic anhydride in a
molar ratio of 1:1 dissolved in dimethylformamide, processing of the resulting solution with
ethyl chloroformate at a temperature of 0-5C
in the presence of triethylamine, addition of
quercetin solution in dimethylformamide in the
amount ensuring obtaining of quercetin concentration in the copolymer of 10-50 mol%,

*
* *
Способ прививки кверцетина к сополимеру хитозана с малеиновым ангидридом
Изобретение относится к области биохимии и медицины, в частности к способу получения полимерного материала с антиоксидантными свойствами из хитозанового
сополимера с кверцетином, и может быть
использовано в области медицины, фармацевтики.
Способ прививки кверцетина к сополимеру
хитозана с малеиновым ангидридом включает смешивание хитозана и малеинового
ангидрида в молярном соотношении 1:1,
растворенных в диметилформамиде, обработку полученного раствора этилхлорформиатом при температуре 0-5°C в присутствии триэтиламина, добавление раствора кверцетина в диметилформамиде в
количестве, обеспечивающем получение
концентрации кверцетина в сополимере
10-50 мол%, выдержку при комнатной температуре, декантацию и испарение растворителя.

(11)
(51)

4700 (13) B1
Int. Cl.: B23F 9/06 (2006.01)
B24B 1/00 (2006.01)
(21) a 2019 0011
(22) 2019.03.14
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
(72) BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD;
VACULENCO Maxim, MD; SCATICAILOV
Serghei, MD
(54) Procedeu de prelucrare a dinţilor angrenajului precesional
(57) Invenţia se referă la tehnologiile construcţiei
de maşini, în special la prelucrarea roţilor dinţate.
Procedeul de prelucrare a dinţilor angrenajului
precesional constă în aceea că sculei i se
comunică o mişcare, care imită condiţiile reale
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Способ обработки зубьев прецессионного
зацепления состоит в том, что инструменту
сообщают движение, которое имитирует
реальные
эксплуатационные
условия
согласованными перемещениями относительно подвижной системы координат X1,
Y1, Z1 и фиксированной X, Y, Z, начало которых совпадает с центром прецессионного движения, а инструменту, выполненному
в виде диска, профилированного на конце,
с радиусом R, сообщают колебательное
движение относительно осей координат X1
и Y1 и дополнительное линейное движение
вдоль зуба под углом 0 относительно
плоскости, образованной осями X1 и Y1,
при этом инструменту также сообщается
переменное движение по профилю зуба
посредством пары зубчатых колес с переменным радиусом с передаточным числом
i = 1, установленной между коленчатым
валом и главной осью станка.

de exploatare prin deplasări coordonate în raport cu sistemul mobil de coordonate X1, Y1,
Z1 şi cel fix X, Y, Z, originea cărora coincide
cu centrul mişcării precesionale, iar sculei
executate în formă de disc profilat la extremitate cu o rază R i se comunică o mişcare oscilatorie faţă de axele de coordonate X1 şi Y1 şi
o mişcare liniară suplimentară de-a lungul dintelui sub un unghi 0 faţă de planul format
de axele X1 şi Y1, totodată sculei i se comunică o mişcare variabilă pe profilul dintelui prin
intermediul unei perechi de roţi dinţate cu rază variabilă cu raportul de transmitere i = 1,
instalate între arborele manivelă şi axul principal al maşinii unelte.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for machine processing of precession gear teeth
The invention relates to mechanical engineering technologies, in particular to the machine
processing of gear-wheels.
The process for machine processing of precession gear teeth consists in that the tool is
communicated a motion that simulates the real operating conditions by coordinated motions relative to the moving coordinate system
X1, Y1, Z1 and the fixed one X, Y, Z, the origin
of which coincides with the center of precession motion, and the tool, made in the form of
a disk, profiled at the end, with a radius R, is
communicated an oscillatory motion relative
to the X1 and Y1 coordinate axes and an additional linear motion along the tooth at an angle 0 with the plane formed by the X1 and
Y1 axes, at the same time the tool is also
communicated an alternating motion on the
tooth profile by means of a pair of gearwheels with variable radius with the transmission ratio i = 1, installed between the crankshaft and the main axle of the machine tool.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ обработки зубьев прецессионного зацепления
Изобретение относится к технологиям машиностроения, в частности к обработке
зубчатых колес.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(51)

4701 (13) B1
Int. Cl.: B42D 25/00 (2014.01)
G06K 19/06 (2006.01)
(21) a 2016 0070
(22) 2014.11.19
(31) 13 02660
(32) 2013.11.19
(33) FR
(85) 2016.06.16
(86) PCT/EP2014/074979, 2014.11.19
(87) WO 2015/075053 A1, 2015.05.28
(71)(73) THALES, FR
(72) ROBIN Philippe, FR; COHEN Marc, FR;
QUEMENEUR Jean-Yves, FR; BELKHITER
Djilali, FR; LAFON Jean-Pierre, FR; NOUVEL
Patrick, FR
(74) GLAZUNOV Nicolae
(54) Document de identificare cu un cod de
bare bidimensional
(57) Invenţia se referă la un document de identificare şi la procedee de realizare şi citire a
acestuia.
Documentul de identificare, conform invenţiei,
conţine un suport fizic cu cel puţin o inscripţie
alfabetică pentru identificarea titularului documentului şi cel puţin două coduri de bare
bidimensionale pentru identificarea titularului
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documentului, în care sunt codificate fişiere
elementare (FIDi) complementare ale fişierului
propriu (CFID) de identificare al titularului documentului.
Revendicări: 11
Figuri: 5

(54)
(57)

*
* *
Identification document comprising a twodimensional barcode
The invention relates to an identification document and to methods of producing and reading thereof.
The identification document, according to the
invention, comprises a physical medium having at least one alphabetical inscription for
identifying the document holder, and at least
two-dimensional barcodes for identifying the
document holder, in which complementary elementary files (FIDi) of a native identification
file (IFID) of the document holder are encoded.
Claims: 11
Fig.: 5

(54)
(57)

*
* *
Идентификационный документ с двумерным штрих-кодом
Изобретение относится к идентификационному документу и способам его изготовления и считывания.
Идентификационный документ, согласно
изобретению, содержит физическую подложку с, по меньшей мере, одной алфавитной надписью для идентификации владельца документа и, по меньшей мере,
двумя двумерными штрих-кодами для
идентификации владельца документа, в
которых кодифицированы взаимозаменяемые элементарные файлы (FIDi) собственного идентификационного файла (CFID)
владельца документа.
П. формулы: 11
Фиг.: 5

(11)
(51)

(21)
(22)
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4702 (13) B1
Int. Cl.: C02F 11/02 (2006.01)
C02F 11/12 (2006.01)
C02F 11/18 (2006.01)
C02F 3/30 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
a 2019 0046
2019.05.31

INVENTIONS
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL MECC, MD
(72) SPATARU Petru, MD; MAFTULEAC Alexei,
MD; POVAR Igor, MD; PINTILIE Boris, MD;
SPÎNU Oxana, MD
(74) JOVMIR Tudor
(54) Procedeu de tratare biologică a sedimentelor din apele reziduale
(57) Invenţia se referă la tratarea biologică a sedimentelor din apele reziduale, şi anume a
nămolului activ şi sedimentului primar. Invenţia poate fi aplicată la staţiile de epurare biologică a apelor de canalizare comunală, precum şi a apelor reziduale provenite de la fermele zootehnice şi întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare.
Procedeul prevede amestecarea la o aerare
scurtă a sedimentului primar cu activitate
anaerobă şi a nămolului activ cu activitate aerobă, la temperatura de 40...45°C. Amestecul
este menţinut în condiţii mezo-termofile până
la limpezirea şi stratificarea acestuia, cu obţinerea unui flotant solid, fazei apoase şi eventual a unui sediment organomineral şi separarea ulterioară a acestora. Durata optimă a tratării biologice constituie 16...18 ore la utilizarea sedimentului primar proaspăt.
Revendicări: 4
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for biological treatment of sewage
sediments
The invention relates to the biological treatment of sewage sludge, namely activated
sludge and primary sediment. The invention
can be applied to public sewage biological
treatment plants, as well as sewage from livestock farms and foodstuff processing enterprises.
The process provides for mixing at short-term
aeration of the primary sediment with anaerobic activity and activated sludge with aerobic
activity at a temperature of 40…45C. The
mixture is kept under meso-thermophilic conditions until it is clarified and delaminated to
obtain a solid floating substance, aqueous
phase and, possibly, organomineral sediment,
and their subsequent separation. The optimal
biological treatment time is 16…18 hours
when using fresh primary sediment.
Claims: 4
Fig.: 1
*
*

*
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(54)
(57)

Способ биологической обработки осадков из сточных вод
Изобретение относится к биологической
обработке осадков из сточных вод, а именно активного ила и первичного осадка.
Изобретение может быть применено на
сооружениях биологической очистки коммунальных сточных вод, а также сточных
вод зоотехнических ферм и предприятий
переработки пищевых продуктов.
Способ предусматривает смешивание при
кратковременной
аэрации
первичного
осадка с анаэробной активностью и активного ила с аэробной активностью при температуре 40...45°С. Смесь выдерживают в
мезо-термофильных условиях до ее
осветления и расслоения с получением
твердого флотирующего вещества, водной
фазы и, возможно, органоминерального
осадка и их последующим разделением.
Оптимальная продолжительность биологической очистки составляет 16...18 часов
при использовании свежего первичного
осадка.
П. формулы: 4
Фиг.: 1

(11)
(51)

4703 (13) B1
Int. Cl.: C07D 249/08 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) a 2019 0028
(22) 2019.04.04
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL
EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD
(72) MACAEV Fliur, MD; STÎNGACI Eugenia, MD;
POGREBNOI Serghei, MD; BOLDESCU
Veaceslav, MD
(74) JOVMIR Tudor
(54) (Z)-5-Metil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3-onă, procedeu de sinteză şi utilizarea ei în calitate de remediu
antifungic
(57) Invenţia se referă la chimia organică, şi
anume la un compus nou (Z)-5-metil-1-(4nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3ona, care posedă proprietăţi antifungice, şi
poate fi utilizată în elaborarea remediilor
antimicotice noi pentru medicină şi veterinărie
sau produselor fungicide pentru protecţia
plantelor.

MD - BOPI 7/2020
Esenţa
invenţiei
constă
în
sinteza
stereoselectivă a (Z)-5-metil-1-(4-nitrofenil)-2(1H-1,2,4-triazol-1-il)hex-1-en-3-onei (1) conform schemei de reacţie:

Compusul 1 este de 1040 ori mai activ
decât fungicidele de referinţă  ketoconazol şi
bifonazol, faţă de fungii Aspergillus fumigatus,
A. versicolor, A. ochraceus, A. niger, Trichoderma viride, Penicillium funiculosum, P.
ochrochloron, P. verrucosum var. cyclopium.
Revendicări: 3

(54)

(57)

*
* *
(Z)-5-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4triazol-1-yl)hex-1-en-3-one,
synthesis
method and use thereof as antifungal
agent
The invention relates to organic chemistry,
namely to a new compound (Z)-5-methyl-1-(4nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hex-1-en3-one, possessing antifungal properties and
can be used in the development of new antifungal agents for medicine and veterinary
medicine or fungicidal products for plant protection.
Summary of the invention consists in the stereoselective synthesis of (Z)-5-methyl-1-(4nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hex-1-en3-one (1) according to the reaction scheme:

The compound (1) is 10...40 times more active than the reference fungicides – ketoconazole and bifunazole, in relation to Aspergillus
fumigatus, A. versicolor, A. ochraceus, A. niger, Trichoderma viride, Penicillium funiculosum, P. ochrochloron, P. verrucosum var.
cyclopium fungi.

Claims: 3
*
*

*
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(Z)-5-Метил-1-(4-нитрофенил)-2-(1H-1,2,4триазол-1-ил)гекс-1-ен-3-он, способ синтеза и его использование в качестве
противогрибкового средства
Изобретение относится к органической
химии, а именно к новому соединению (Z)5-метил-1-(4-нитрофенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)гекс-1-ен-3-он,
обладающему
противогрибковыми свойствами, и может
быть использовано в разработке новых
противогрибковых средств для медицины и
ветеринарии или фунгицидных продуктов
для защиты растений.
Сущность изобретения состоит в стереоселективном
синтезе
(Z)-5-метил-1-(4нитрофенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)гекс1-ен-3-она (1) согласно схеме реакции:

materialul de creştere de ZnO, cu utilizarea
agenţilor chimici de transport HCl, cu o presiune iniţială la temperatura de creştere de 1...8
atm, şi C, luaţi într-un raport molar
C:HCl=0,350,48 pentru creşterea monocristalelor cu suprafaţă nepolară. Creşterea monocristalului se efectuează la o temperatură
de 900...1100°C, cu o diferenţă de temperaturi dintre materialul de creştere şi cristalul în
creştere de 10...100°C. În al doilea procedeu
raportul molar constituie C:HCl=0,50,58
pentru creşterea monocristalelor cu suprafaţă
polară, iar în al treilea procedeu raportul molar constituie C:HCl=0,60,75 pentru creşterea monocristalelor cu suprafaţă semipolară.
Revendicări: 3
Figuri: 4

(54)
(57)
Соединение 1 в 10...40 раз более активно,
чем эталонные фунгициды  кетоконазол и
бифоназол, по отношению к грибкам Aspergillus fumigatus, A. versicolor, A.
ochraceus, A. niger, Trichoderma viride, Penicillium funiculosum, P. ochrochloron, P. verrucosum var. cyclopium.
П. формулы: 3

(11)
(51)

4704 (13) B1
Int. Cl.: C30B 25/00 (2006.01)
C30B 25/10 (2006.01)
C30B 29/16 (2006.01)
(21) a 2018 0024
(22) 2018.04.05
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COLIBABA Gleb, MD
(54) Procedee de obţinere a monocristalelor de
ZnO cu suprafeţe diferite
(57) Invenţia se referă la tehnica semiconductoare,
şi anume la procedee de obţinere a materialelor semiconductoare, în particular la creşterea
monocristalelor de ZnO fără germene cu suprafeţe diferite într-un volum închis.
Sunt propuse trei procedee de obţinere a monocristalelor de ZnO cu suprafeţe diferite,
primul procedeu constă în creşterea monocristalului de ZnO din faza gazoasă fără germene într-un volum închis, în care se încarcă

44

*
* *
Processes for producing ZnO single crystals with different surfaces
The invention relates to semiconductor
technology, in particular to processes for
producing semiconductor materials, in particular to unseeded growth of ZnO single crystals
with different surfaces in a closed volume.
Three processes for producing ZnO single
crystals with different surfaces are proposed,
the first process consists in unseeded growth
of ZnO single crystal from a vapor phase in a
closed volume, in which the ZnO charge is
loaded using HCl chemical transport agents,
with an initial pressure at a growth
temperature of 18 atm and C, taken in a
molar ratio C:HCl=0.350.48 for growing
single crystals with nonpolar surface. The single crystal growth is carried out at a
temperature of 9001100C, with a
temperature difference between the charge
and the growing crystal of 10100C. In the
second process, the molar ratio is
C:HCl=0.50.58 for growing single crystals
with polar surface, and in the third process,
the molar ratio is C:HCl=0.60.75 for
growing single crystals with semi-polar
surface.
Claims: 3
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Способы получения монокристаллов
ZnO с различными поверхностями
Изобретение относится к полупроводниковой технике, а именно к способам получе-
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ния полупроводниковых материалов, в
частности к выращиванию монокристаллов
ZnO без затравки с различными поверхностями в замкнутом объеме.
Предложены три способа получения монокристаллов ZnO с различными поверхностями, первый способ состоит в выращивании монокристалла ZnO из паровой фазы без затравки в замкнутом объеме, в котором загружают шихту ZnO, с использованием химических транспортных агентов
HCl, с начальным давлением при температуре роста равном 1...8 атм, и C, взятых в
молярном соотношении C:HCl=0,350,48
для выращивания монокристаллов с

MD - BOPI 7/2020
неполярной поверхностью. Выращивание
монокристалла осуществляют при температуре 900...1100°С, с разностью температур между шихтой и растущим кристаллом
10...100°С. Во втором способе молярное
соотношение составляет C:HCl=0,50,58
для выращивания монокристаллов с полярной поверхностью, а в третьем способе
молярное
соотношение
составляет
C:HCl=0,60,75 для выращивания монокристаллов с полуполярной поверхностью.
П. формулы: 3
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

rice persoana interesată are dreptul se 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. 50/2008 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.

O

.

A

ny person is in right 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 granting the patent. The opposition
shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of Art. 57(2) of the
Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.
At the same time with the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent
for invention, the application documents, are exposed in the AGEPI library, available to the public, and
can be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

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 положений, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 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.

Л
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1442 (13) Y
Int. Cl.: A01G 2/10 (2018.01)
A01G 17/00 (2006.01)
(21) s 2019 0126
(22) 2019.12.18
(71)(73) UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN
MOLDOVA, MD
(72) BALAN Valerian, MD; DODICA Dumitru, MD;
POMPUŞ Irina, MD; ŞARBAN Vasilie, MD;
GUCI Ivan, MD
(54) Procedeu de ramificare a murului
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special, la
pomicultură, şi anume la un procedeu de ramificare a murului.
Procedeul, conform invenţiei, include ciupirea
a 2-3 frunze apicale de pe tulpinile anuale fără ramificaţii, care au atins înălţimea de 1,51,7 m, totodată ciupirea se efectuează fără
traumatizarea apexului tulpinii şi poare fi repetată, la necesitate, cu intervale de 5-7 zile.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în crearea
condiţiilor optime pentru ramificarea tulpinilor,
formarea ramurilor fructifere rezistente la frig,
care asigură producerea unor cantităţi mari de
fructe de calitate superioară.

MD - BOPI 7/2020

(11)
(51)

Revendicări: 2
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for branching blackberries
The invention relates to agriculture, in particular to fruit growing, namely to a process for
branching blackberries.
The process, according to the invention,
includes nipping of 2-3 apical leaves on
annual stems without branches that have
reached a height of 1.5-1.7 m, while nipping is
carried out without injuring the crown of stem
and can be repeated, if necessary, at intervals
of 5- 7 days.
The technical result of the invention consists
in creating optimal conditions for branching
stems,
forming
fruit-bearing
branches
resistant to cold, which ensures the
production of large quantities of high quality
fruits.
Claims: 2
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ ветвления ежевики
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к плодоводству, а именно
к способу ветвления ежевики.

Способ, согласно изобретению, включает
прищипывание 2-3 апикальных листьев на
однолетних стеблях без ветвей, достигнувших высоту 1,5-1,7 м, при этом прищипывание проводят без травмирования верхушки стебля и может быть повторено, при
необходимости, с интервалами в 5-7 дней.
Технический результат изобретения состоит в создании оптимальных условий для
ветвления стеблей, формирования плодовых ветвей, устойчивых к холоду, что
обеспечивает производство большого количества плодов высокого качества.
П. формулы: 2
Фиг.: 2

(11)
(51)

1443 (13) Y
Int. Cl.: A01G 2/10 (2018.01)
A01G 17/00 (2006.01)
(21) s 2019 0128
(22) 2019.12.18
(71)(73) UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN
MOLDOVA, MD
(72) BALAN Valerian, MD; DODICA Dumitru, MD;
ŞARBAN Vasilie, MD; GUCI Ivan, MD;
POMPUŞ Irina, MD
(54) Procedeu de tăiere a zmeurului în primul
an după plantare
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
pomicultură, şi anume la un procedeu de tăiere a zmeurului în primul an după plantare.
Procedeul, conform invenţiei, include tăierea
tulpinii plantei-mamă la nivelul rădăcinilor,
când drajonii noi formaţi ating înălţimea de
10-15 cm.
Rezultatul tehnic al invenţiei permite sporirea
ratei de prindere a plantelor de zmeur şi formarea drajonilor bine dezvoltaţi, care asigură
recolta anului următor.
Revendicări: 1
Figuri: 4

(54)
(57)

*
* *
Process for pruning raspberries in the first
year after planting
The invention relates to agriculture, in particular to fruit growing, namely to a process for
pruning raspberries in the first year after
planting.
The process, according to the invention,
includes pruning the stem of the maternal
plant at the root level when the newly formed
offshoots reach a height of 10-15 cm.
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stalaţiei de lansare. Blocul de comandă (4)
este conectat la un controler (5) de comandă
a servomotoarelor de orientare a instalaţiei pe
azimut şi pe un unghi de elevaţie, şi la un
controler (6) de lansare, care asigură controlul
prezenţei rachetelor în containerele de ghidaje (13) şi lansarea rachetelor.

The technical result of the invention allows of
increasing the survival rate of raspberry plants
and forming well-developed offshoots that
provide the next year’s crop.
Claims: 1
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Способ обрезки малины в первом году
после посадки
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к плодоводству, а именно
к способу обрезки малины в первом году
после посадки.
Способ, согласно изобретению, включает
обрезку стебля материнского растения на
уровне корней, когда новообразованные
отпрыски достигают высоты 10-15 см.
Технический результат изобретения позволяет повышение степени приживаемости
растений малины и образование хорошо
развитых отпрысков, которые обеспечивают урожай следующего года.

Revendicări: 3
Figuri: 6

(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 4

(11)
(51)

1444 (13) Y
Int. Cl.: A01G 15/00 (2006.01)
F41F 3/04 (2006.01)
(21) s 2019 0083
(22) 2019.07.25
(71)(72)(73) CANDRAMAN Sergiu, MD
(74) GLAZACEVA Galina
(54) Procedeu automat de protecţie antigrindină şi instalaţie automatizată de lansare cu
rachetă antigrindină
(57) Invenţia se referă la domeniul meteorologiei
aplicate, în particular la procedee de protecţie
antigrindină şi instalaţii de lansare cu rachetă
antigrindină pentru acţiunea asupra norilor
pentru combaterea grindinei, şi poate fi utilizată pentru protecţia antigrindină automată a terenurilor agricole cultivate şi a diverselor obiecte economice.
Procedeul, conform invenţiei, include detectarea şi recunoaşterea norilor de grindină, prelucrarea datelor radar obţinute şi gestionarea
cu ajutorul unui calculator central a unui grup
de instalaţii de lansare.
Instalaţia automatizată de lansare cu rachetă
antigrindină, conform invenţiei, este conectată
la Internet printr-un modem GSM (3), care
asigură o reţea VPN între calculatorul central
(1), serverul (2) şi blocul de comandă (4) a in-
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*
* *
Automatic anti-hail protection method and
automated anti-hail rocket launcher
The invention relates to the field of applied
meteorology, in particular to anti-hail
protection methods and anti-hail rocket
launchers for acting on clouds to prevent hail,
and can be used for automatic anti-hail
protection of cultivated agricultural lands and
various economic objects.
The method, according to the invention,
includes the detection and recognition of hail
clouds, processing of the received radar
information and controlling a group of
launchers using a central computer.
The automated anti-hail rocket launcher,
according to the invention, is connected to the
Internet via a GSM modem (3), which
provides a VPN network between the central
computer (1), the server (2) and the launcher
control unit (4). The control unit (4) is
connected to a controller (5) for controlling the
electric drives of launcher orientation by the
azimuth and elevation angle, and to a start-up
circuit controller (6), which provides for the
control of rocket presence in the guide
containers (13) and the launch of the rockets.
Claims: 3
Fig.: 6

(54)

(57)

*
* *
Автоматический способ противоградовой защиты и автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка
Изобретение относится к области прикладной метеорологии, в частности, к способам противоградовой защиты и противоградовым ракетным пусковым установкам
для воздействия на облака для предотвращения града, и может быть использовано для автоматической противоградовой
защиты обрабатываемых сельскохозяйственных земель и различных хозяйственных объектов.
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Способ, согласно изобретению, включает
обнаружение и распознавание градовых
облаков, обработку полученной радиолокационной информации и управление с
помощью центрального компьютера группой пусковых установок.
Автоматизированная противоградовая ракетная пусковая установка, согласно изобретению, подключена к Интернету через
GSM модем (3), обеспечивающий сеть VPN
между центральным компьютером (1), сервером (2) и блоком управления (4) пусковой установки. Блок управления (4) подключен к контроллеру (5) управления электроприводами наведения установки по
азимуту и углу возвышения, и к контроллеру (6) пусковых цепей, обеспечивающему
контроль наличия ракет в контейнерах
направляющих (13) и запуск ракет.
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(57)

П. формулы: 3
Фиг.: 6

Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgia oro-maxilo-facială şi la implantologie
şi poate fi utilizată pentru augmentare ghidată
pe verticală în atrofii maxilare severe cu instalarea simultană a implanturilor dentare
endoosoase.
Esenţa invenţiei constă în aceea că de la pacient cu 2...3 ore înainte de procedură se prelevă 30...40 ml de sânge, care se centrifughează timp de 8...12 min cu 3000...3500
rot./min cu obţinerea unui cheag fibrinic îmbogăţit cu trombocite, apoi se efectuează
anestezia loco-regională şi o incizie orizontală a mucoasei bucale şi a periostului la distanţa de 2 mm de la vârful apofizei alveolare în
direcţia osului palatin sau pe vârful apofizei
alveolare, se înconjoară coletele dinţilor amplasaţi la hotar cu breşa, de unde şi se încep
liniile unor incizii verticale şi până la fundul
sacului vestibular; cu ajutorul radiogramei,
efectuate preoperator, se apreciază starea
planşeului sinusului maxilar şi nivelul liniilor
verticale, apoi cu ajutorul decolatorului se decolează lamboul muco-periostal, se perforează locaşele şi se introduc parţial părţile
intraosoase ale implanturilor, fiind lăsate câte
o porţiune de 3...4 mm deasupra osului, după
care deasupra osului maxilarului se efectuează augmentarea cu nişte alotransplanturi
osoase cu lăţimea de 3...4 mm şi lungimea în
dependenţă de lungimea locului cu edentaţie;
deasupra implanturilor cu spaţiul augmentat
se aplică o plasă din titan în formă de П, care
se fixează cu ajutorul unor şuruburi de osul
maxilarului, apoi se aplică cheagul fibrinic pe
suprafaţa plasei din titan fixată, iar lamboul
muco-periostal se readuce pe suprafaţa osului şi se suturează cu fire separate
neresorbabile, iar peste 6 luni se înlătură placa din titan şi se efectuează etapa de
protezare.
Revendicări: 1

(54)

(11) 1445 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)
(21) s 2019 0124
(22) 2019.12.17
(71)(72)(73) CHELE Nicolae, MD; TOPALO Valentin,
MD; DABIJA Ion, MD; CHELE Dumitru, MD
(54) Metodă de augmentare ghidată pe verticală în atrofii maxilare severe cu instalarea
simultană
a
implanturilor
dentare
endoosoase

(57)

*
* *
Method for vertically directed augmentation in severe atrophy of the maxillary
bone with simultaneous installation of
dental intraosseous implants
The invention relates to medicine, in particular
to oral and maxillofacial surgery and implantology, and can be used for vertically directed
augmentation in severe atrophy of the maxillary bone with simultaneous installation of
dental intraosseous implants.
Summary of the invention consists in that
sampling of 30…40 mL of blood is carried out
from the patient 2…3 hours before the proce-
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dure, which is centrifuged for 8…12 min at
3000…3500 rpm to obtain a fibrin clot enriched with thrombocytes, then is performed
the local-regional anesthesia and a horizontal
incision of the mucous membrane and periosteum at a distance of 2 mm from the tip of the
alveolar process in the direction of the palatine bone or on the tip of the alveolar process,
then are surrounded the necks of teeth located at the border with the breach, from which
begin the lines of vertical incisions and to the
bottom of the vestibular sac; using the radiogram performed before the operation, the
condition of the bottom of the maxillary sinus
and the level of vertical lines are assessed,
then the mucoperiosteal flap is scraped using
a scraper, the holes are perforated and the intraosseous parts of the implants are partially
inserted, leaving a portion of 3…4 mm above
the bone, afterwards augmentation with bone
allografts of a width of 3…4 mm and a length
depending on the length of the area with
adentia is performed over the maxillary bone;
over the implants with augmented space, a Pshaped titanium mesh is applied, which is
fixed with screws to the maxillary bone, then
the fibrin clot is applied on the surface of the
fixed titanium mesh, and the mucoperiosteal
flap is restored on the bone surface and sutured with separate non-absorbable sutures,
and after 6 months is removed the titanium
mesh and is performed the prosthetics step.

INVENTIONS
нии 2 мм от кончика альвеолярного отростка в направлении небной кости или на кончике альвеолярного отростка, окружают
шейки зубов, расположенных на границе с
брешью, от чего и начинаются линии вертикальных разрезов и до дна вестибулярного мешка; с помощью радиограммы, выполненной перед операцией, оценивают
состояние дна верхнечелюстной пазухи и
уровень вертикальных линий, затем с помощью скребка отслаивают
слизистонадкостничный лоскут, перфорируют отверстия и вводят частично внутрикостные
части имплантатов, оставляя часть 3...4 мм
над костью, после чего над костью верхней
челюсти выполняют аугментирование с
костными аллотрансплантатами шириной
3...4 мм и длиной в зависимости от длины
участка с адентией; поверх имплантатов с
аугментированным пространством накладывают титановую сетку в форме П, которую фиксируют с помощью шурупов за
кость верхней челюсти, затем фибриновый
сгусток прикладывают на поверхность
фиксированной титановой сетки, а слизисто-периостальный лоскут восстанавливают на поверхности кости и ушивают отдельными неабсорбируемыми нитями, а
через 6 месяцев титановую сетку удаляют
и выполняют этап протезирования.
П. формулы: 1

Claims: 1

(54)

(57)
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* *
Метод вертикально направленного аугментирования при тяжелой атрофии
верхнечелюстной кости с одновременной установкой зубных внутрикостных
имплантатов
Изобретение относится к медицине, в
частности к оральной и челюстно-лицевой
хирургии и имплантологии, и может быть
использовано для вертикально направленного аугментирования при тяжелой атрофии верхнечелюстной кости с одновременной установкой зубных внутрикостных
имплантатов.
Сущность изобретения состоит в том, что у
пациента за 2...3 часа до процедуры проводят забор 30...40 мл крови, которую центрифугируют в течение 8...12 мин при
3000...3500 об./мин с получением фибринового сгустка, обогащенного тромбоцитами, затем проводят местно-регионарную
анестезию и горизонтальный разрез слизистой оболочки и надкостницы на расстоя-

(11) 1446 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)
(21) s 2019 0125
(22) 2019.12.17
(71)(72)(73) CHELE Nicolae, MD; TOPALO Valentin,
MD; DABIJA Ion, MD; CHELE Dumitru, MD
(54) Metodă de instalare şi stabilizare a implanturilor dentare endoosoase în atrofii severe în zonele laterale ale maxilei
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgia oro-maxilo-facială şi la implantologie
şi poate fi utilizată la instalarea şi stabilizarea
implanturilor dentare endoosoase în atrofii
severe în zonele laterale ale maxilei.
Esenţa constă în aceea că se efectuează
anestezia loco-regională şi o incizie orizontală
a mucoasei bucale şi a periostului la o distanţă de 2 mm de la vârful apofizei alveolare în
direcţia osului palatin sau pe vârful apofizei
alveolare, se înconjoară coletele dinţilor amplasaţi la hotar cu breşa, de unde şi se încep
liniile unor incizii verticale şi până la fundul
sacului vestibular; cu ajutorul radiogramei,

INVENŢII
efectuate preoperator, se apreciază starea
planşeului sinusului maxilar şi nivelul liniilor
verticale, după care se decolează lamboul
muco-periostal cu ajutorul decolatorului, iar cu
ajutorul unei freze sferice cu viteza de
800...1200 rot./min se efectuează un orificiu
de acces de formă trapezoidală sau ovală cu
reperul conform şablonului radiologic, localizat mai sus cu 2 mm şi mai mult de peretele
inferior al sinusului; se decolează şi se ridică
membrana Schneider de pe planşeul sinusului maxilar cu formarea unui spaţiu pentru
augmentare, în care se introduc nişte
alotransplanturi osoase de dimensiuni conform spaţiilor pregătite, apoi se perforează
locaşele şi se introduc părţile intraosoase ale
implantelor, iar pe ele se amplasează o placă
din titan cu orificii, care se fixeză cu ajutorul
unor şuruburi, după care lamboul mucoperiostal se readuce pe suprafaţa osului şi se
suturează cu fire separate neresorbabile, iar
peste 6 luni se înlătură placa din titan şi se
efectuează etapa de protezare.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Method for installing and stabilizing intraosseous dental implants in severe atrophies in the maxillary lateral regions
The invention relates to medicine, in particular
to oral and maxillofacial surgery and
implantology, and can be used for installing
and stabilizing intraosseous dental implants in
severe atrophies in the maxillary lateral
regions.
Summary consists in that it is performed the
local-regional anesthesia and a horizontal
incision of the mucous membrane of the oral
cavity and periosteum at a distance of 2 mm
from the tip of the alveolar process in the
direction of the palatine bone or on the tip of
the alveolar process, are surrounded the
necks of teeth located at the border with the
breach, from which begin the lines of vertical
incisions to the fundus of the vestibular sac;
using the radiogram, performed prior to
operation, are assessed the condition of the
maxillary sinus floor and the level of vertical
lines, after which the mucoperiosteal flap is
detached with a scraper, and a trapezoidal or
oval access hole is made using a spherical
cutter with a speed of 800-1200 rpm with the
reference mark in accordance with the
radiological template, located 2 mm higher
and more than the lower sinus wall; is
removed and raised the Schneider’s membrane from the floor of the maxillary sinus with
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the formation of an augmentation space, into
which are introduced bone allografts of sizes
according to the prepared spaces, then are
perforated the holes and inserted the
intraosseous parts of the implants, and a
titanium plate with holes is placed thereon,
which is fixed with screws, afterwards the
mucoperiosteal flap is returned to the bone
surface
and
sutured
with
separate
nonabsorbable sutures, and in 6 months is
removed the titanium plate and is performed
the prosthetics step.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Метод
установки
и
стабилизации
внутрикостных зубных имплантатов
при тяжелых атрофиях в боковых
областях верхней челюсти
Изобретение относится к медицине, в
частности к оральной и челюстно-лицевой
хирургии и имплантологии, и может быть
использовано для установки и стабилизации внутрикостных зубных имплантатов
при тяжелых атрофиях в боковых областях
верхней челюсти.
Сущность состоит в том, что выполняют
местно-регионарную анестезию и горизонтальный разрез слизистой оболочки полости рта и надкостницы на расстоянии 2 мм
от кончика альвеолярного отростка в
направлении небной кости или на кончике
альвеолярного отростка, окружают шейки
зубов, расположенных на границе с брешью, от чего и начинаются линии вертикальных разрезов и до дна вестибулярного
мешка; с помощью радиограммы, выполненной перед операцией, оценивают состояние дна пазухи верхней челюсти и
уровень вертикальных линий, после чего с
помощью скребка отслаивают слизистонадкостничный лоскут, а с помощью сферической фрезы со скоростью 8001200
об./мин выполняют трапециевидное или
овальное отверстие для доступа с меткой
в соответствии с рентгенологическим шаблоном, расположенное выше на 2 мм и более нижней стенки пазухи; снимают и поднимают мембрану Шнайдера со дна пазухи
верхней челюсти с образованием пространства для аугментирования, в которое
вводят костные аллотрансплантаты размером в соответствии с подготовленными
пространствами, затем перфорируют отверстия и вставляют внутрикостные части
имплантатов, а на них помещают титановую пластинку с отверстиями, которую
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wheat flour, meat and bone meal, sunflower
oil and albendazole, extrusion, portioning into
briquettes of parallelepiped shape and package thereof in thermoset filter paper bags.
The result of the invention consists in increasing resistance to environmental factors and
the attractiveness of animal bait.

фиксируют при помощи шурупов, после чего слизисто-периостальный лоскут возвращают на поверхность кости и ушивают
отдельными неабсорбирующими нитями, а
через 6 месяцев титановую пластинку удаляют и выполняют этап протезирования.
П. формулы: 1

Claims: 1

(11)
(51)

1447 (13) Y
Int. Cl.: A61D 7/00 (2006.01)
A61K 31/4184 (2006.01)
A23K 50/40 (2016.01)
A23K 40/20 (2016.01)
A61P 33/10 (2006.01)
(21) s 2018 0113
(22) 2018.11.28
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD
(72) TODERAŞ Ion, MD; MOROZ Stanislav, MD;
CHIHAI Oleg, MD; ERHAN Dumitru, MD;
RUSU Ştefan, MD; CHIHAI Sergiu, MD;
NISTEANU Victoria, MD; SAVIN Anatol, MD;
LARION Alina, MD; MELNIC Galina, MD;
ZAMORNEA Maria, MD; NAFORNIŢĂ Nicolae, MD; ANGHEL Tudor, MD
(54) Procedeu de producere a momelei pentru
tratamentul canidelor sălbatice
(57) Invenţia se referă la farmacologia veterinară
şi poate fi utilizată în producerea momelelor
pentru tratamentul antiparazitar al canidelor
sălbatice.
Procedeul de producere a momelei pentru tratamentul canidelor sălbatice include omogenizarea făinii de grâu, făinii de carne şi oase,
uleiului de floarea soarelui şi albendazolului,
extrudarea, porţionarea în brichete de forma
paralelipipedică şi ambalarea lor în pliculeţe
din hârtie de filtru termosudabilă.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea rezistenţei la factorii ambientali şi a atractivităţii
pentru animale a momelei.
Revendicări: 1

(54)
(57)
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* *
Pocess for producing a bait for treating
wild canids
The invention relates to veterinary pharmacology and can be used in the manufacture of
baits for antiparasitic treatment of wild canids.
The process for producing a bait for treating
wild canids comprises the homogenization of

(54)
(57)

*
* *
Способ производства приманки для
лечения диких собачьих
Изобретение относится к ветеринарной
фармакологии и может быть использовано
в производстве приманок для противопаразитарного лечения диких собачьих.
Способ производства приманки для лечения диких собачьих включает гомогенизацию пшеничной муки, мясокостной муки,
подсолнечного масла и альбендазола, экструдирование, порционирование в брикеты
параллелипипедной формы и их упаковку в
пакетики из термореактивной фильтровальной бумаги.
Результат изобретения состоит в повышении устойчивости к факторам окружающей
среды и привлекательности приманки для
животных.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1448 (13) Y
Int. Cl.: B23H 3/00 (2006.01)
C25F 5/00 (2006.01)
(21) s 2019 0061
(22) 2019.06.25
(71)(73) ÎM UZINA TOPAZ S.A., MD
(72) ZAGONENCO Vitali, MD; KOZLOVA Iulia,
RU; BULAN Igor, MD
(54) Procedeu de eliminare a acoperirilor rezistente la căldură de pe o suprafaţă din aliaje
dure
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiilor de
maşini, şi poate fi utilizată în industria constructoare de turbine aeronautică şi energetică la repararea paletelor sau a altor părţi ale
turbinelor, în special la eliminarea acoperirilor
rezistente la căldură de pe o suprafaţă din aliaje dure.
Procedeul de eliminare a acoperirilor rezistente la căldura de pe o suprafaţă din aliaje dure
include prelucrarea piesei în regim electrolitic
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cu plasmă folosind curent cu impulsuri cu o
frecvenţă de alimentare de 50Hz. Prelucrarea
piesei se efectuează cu impulsuri bipolare cu
o durată de 10...50 µs pentru componenta
anodică, şi de 40...200 µs pentru componenta
catodică.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for removing heat-resistant coatings from a surface of hard alloys
The invention relates to the field of
mechanical engineering and can be used in
aeronautical and power turbine engineering in
repairing blades or other parts of turbines, in
particular in removing heat-resistant coatings
from a surface of hard alloys.
The process for removing heat-resistant
coatings from a surface of hard alloys
comprises processing of workpiece in
electrolytic-plasma mode using pulsed current
with a supply frequency of 50 Hz. Processing
of the workpiece is carried out by bipolar
pulses with a duration of 10…50 μs for the
anode component and 40…200 μs for the
cathode component.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ удаления жаростойких покрытий с поверхности из твёрдых сплавов
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в
авиационном и энергетическом турбостроении при ремонте лопаток или других частей турбин, в частности при удалении жаростойких покрытий с поверхности из
твердых сплавов.
Способ удаления жаростойких покрытий с
поверхности из твёрдых сплавов включает
обработку заготовки в электролитноплазменном режиме с использованием импульсного тока с частотой питания 50 Гц.
Обработка заготовки осуществляется биполярными импульсами длительностью
10...50 мкс для анодного компонента и
40...200 мкс для катодного компонента.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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(11)
(51)

1449 (13) Y
Int. Cl.: C05F 3/00 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)
(21) s 2019 0054
(22) 2019.06.03
(71)(72)(73) POPA Sergiu, MD
(54) Instalaţie şi procedeu de obţinere a fertilizantului organic
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
instalaţii şi procedee de obţinere a fertilizanţilor organici şi a biogazului.
Instalaţia pentru obţinerea fertilizantului organic conţine un vas (1) de acumulare a materiei prime, conectat la un vas de încălzire (4) a
materiei prime, care este unit cu un fermentator (7), care este constituit din douăsprezece
vase de fermentare. Fiecare vas de fermentare (8) este dotat cu câte un malaxor (10), format din două tije (11), amplasate în plan orizontal la fundul vasului de fermentare (8), treizeci şi trei de plase din capron, şi câte un robinet (16) de colectare a probelor de gaz.
Procedeul de obţinere a fertilizantului organic
în instalaţia menţionată constă în aceea că
materia primă, constituită din excremente de
animale şi/sau gunoi de grajd, se depozitează
în vasul de acumulare, se încălzeşte în vasul
de încălzire, se fermentează în fermentatorul,
constituit din douăsprezece vase de fermentare. Concomitent periodic se determină probele de gaz metan prin robinetele vaselor de
fermentare.
Revendicări: 2
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Installation and process for producing
organic fertilizer
The invention relates to agriculture, in particular to installations and processes for
producing organic fertilizers and biogas.
The installation for producing organic fertilizer
comprises a raw material collection container
(1), connected to a raw material heating container (4), which is connected to a fermenter
(7), consisting of twelve fermentation vessels.
Each fermentation vessel (8) is equipped with
a stirrer (10), formed of two rods (11), and
placed in horizontal plane at the bottom of the
fermentation vessel (8), thirty-three nylon
nets, and a gas sampling tap (16).
The process for producing organic fertilizer in
the specified installation consists in that the
raw material, consisting of livestock waste
and/or manure, is collected in the collection
container, heated in the heating container,
fermented in the fermenter, consisting of
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(54)
(57)
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twelve fermentation vessels. At the same
time, methane gas samples are periodically
determined by means of the fermentation
vessel taps.

состоящем из двенадцати сосудов для
ферментации. В то же время периодически
определяют пробы газа метана посредством кранов сосудов для ферментации.

Claims: 2
Fig.: 3

П. формулы: 2
Фиг.: 3

*
* *
Установка
и
способ
получения
органического удобрения
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к установкам и способам
получения органических удобрений и биогаза.
Установка для получения органического
удобрения содержит емкость (1) для сбора
сырья, соединенную с емкостью для
нагрева (4) сырья, которая соединена с
ферментером (7), состоящим из двенадцати сосудов для ферментации. Каждый сосуд для ферментации (8) снабжен мешалкой (10), образованной из двух стержней
(11), размещенных в горизонтальной плоскости на дне сосуда для ферментации (8),
тридцатью тремя капроновыми сетками и
краном (16) для отбора проб газа.
Способ получения органического удобрения на указанной установке состоит в том,
что сырье, состоящее из отходов животноводства и/или навоза, собирается в емкости для сбора, нагревается в емкости для
нагрева, ферментируется в ферментере,
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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

B

revetul european validat conferă aceleaşi drepturi ca şi cele conferite de un brevet, în
conformitate cu Legea nr. 50/2008 privind protecția invențiilor, de la data publicării de către OEB
a menţiunii privind eliberarea brevetului.

.

A

validated European patent shall confer as from the date of publication of the mention of the issuance of the patent by the EPO the same rights as would be conferred by a patent in accordance
with the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.

В

алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответствии с Законом № 50/2008 об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ сведений о
выдаче патента.
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(51)

MD/EP 3229816 (13) T2
Int.Cl.: A61K 31/785 (2006.01.01)
C08F 226/02 (2006.01.01)
C08F 8/02 (2006.01.01)

serum bicarbonate concentrations and the
blood pH in an animal, including a human.

(21)

e 2017 0179

Claims: 25
Fig.: 4

(11)

(96)

15823049.0, 2015.12.10

(97)

3229816, 2020.02.05

(87)

WO 2016/094685, 2016.06.16

(31)

201462090287P

(32)

2014.12.10

(33)

US

(71)(73) TRICIDA INC., US
(72)

KLAERNER Gerrit, US; CONNOR Eric F.,
US; GBUR Randi K., US; KADE Matthew J.,
US; KIERSTEAD Paul H., US; BUYSSE
Jerry M., US; COPE Michael J., US; BIYANI
Kalpesh N., US; NGUYEN Son H., US;
TABAKMAN Scott M., US

(74)

PARASCA Dumitru

(54)

Polimeri de legare a protonilor pentru
administrare orală
Proton-binding
polymers
for
oral
administration
Протонсвязывающие полимеры для
перорального введения

(57)

Compoziții farmaceutice pentru metode de
tratare a unui animal, incluzȃnd omul, și
metode de preparare a unor astfel de compoziții. Compozițiile farmaceutice conțin
polimeri amină reticulați și pot fi folosiți, de
exemplu, pentru tratarea bolilor sau a altor
afecțiuni metabolice în care îndepărtarea
protonilor și/sau a ionilor clorură din tractul
gastrointestinal va furniza beneficii fiziologice cum ar fi normalizarea concentrațiilor de
bicarbonat seric și pH-ul sȃngelui la un animal, incluzȃnd un om.
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(51)

MD/EP 3258919 (13) T2
Int.Cl.: A61K 9/14 (2006.01.01)
A61K 31/724 (2006.01.01)
A61K 38/26 (2006.01.01)
A61P 3/00 (2006.01.01)

(21)

e 2018 0006

(96)

16710352.2, 2016.02.16

(97)

3258919, 2020.01.15

(87)

WO 2016/133863, 2016.08.25

(31)

201562117031P

*

(32)

2015.02.17

* *

(33)

US

Revendicări: 25
Figuri: 4

(57)

(11)

Pharmaceutical compositions for and methods of treating an animal, including a human, and methods of preparing such compositions. The pharmaceutical compositions
contain crosslinked amine polymers and
may be used, for example, to treat diseases
or other metabolic conditions in which removal of protons and/or chloride ions from
the gastrointestinal tract would provide
physiological benefits such as normalizing

(71)(73) ELI LILLY AND COMPANY, US
(72)

MANTRIPRAGADA Sankaram B., US;
PICHE Claude A., US; VAN BETSBRUGGE
Jo Jan Filip, US

(74)

PARASCA Dumitru

(54)

Formulare de pulbere nazală pentru tratamentul hipoglicemiei
Nasal powder formulation for treatment
of hypoglycemia
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(54)

Композиция назального порошка для
лечения гипогликемии

(57)

Prezenta invenție furnizează o formulare
sub formă de pulbere care conține glucagon
sau un analog de glucagon pentru administrare nazală, utilă în tratamentul hipoglicemiei, și în particular în tratamentul hipoglicemiei severe. Prezenta invenție furnizează
de asemenea o metodă pentru fabricarea
acestei formulări sub formă de pulbere, și a
dispozitivelor și metodelor pentru utilizarea
formulării sub formă de pulbere.

(54)

Proteine de fuziune
Fusion proteins
Слитые белки

(57)

Prezenta invenție se referă la proteine de
fuziune care cuprind un agonist al receptorului de insulină fuzionat la o regiune lgG Fc
umană prin utilizarea unui agent de legătură
peptidic, și utilizarea unor astfel de proteine
de fuziune în tratamentul diabetului.
Proteinele de fuziune ale prezentei invenții
au un profil de acțiune extins în timp și sunt
utile în furnizarea controlului glucozei de
bază pe o perioadă extinsă de timp.

Revendicări: 14
Figuri: 10
Secvenţe: 1

Revendicări: 23
Figuri: 2
Secvenţe: 25

*
* *
(57)

The present invention provides a powder
formulation containing glucagon or a
glucagon analog for nasal administration,
useful in the treatment of hypoglycemia, and
in particular the treatment of severe
hypoglycemia. The present invention also
provides a method of making this powder
formulation, and to devices and methods for
using the powder formulation.

*
* *
(57)

Claims: 14
Fig.: 10
Sequences: 1

The present invention relates to fusion
proteins comprising an insulin receptor
agonist fused to a human IgG Fc region
through the use of a peptide linker, and the
use of such fusion proteins in the treatment
of diabetes. The fusion protein of the
present invention has an extended time
action profile and is useful for providing
basal glucose control for an extended period
of time.
Claims: 23
Fig.: 2
Sequences: 25

MD/EP 3292141 (13) T2
Int.Cl.: C07K 14/62 (2006.01.01)
A61K 38/28 (2006.01.01)
C12N 15/62 (2006.01.01)

(11)

(21)

e 2018 0255

(51)

(96)

16721605.0, 2016.04.28

MD/EP 3317281 (13) T2
Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01)
A61K 31/4985 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)

(97)

3292141, 2020.02.12

(21)

e 2018 0479

(87)

WO 2016/178905, 2016.11.10

(96)

16735945.4, 2016.07.01

(31)

201562158079P

(97)

3317281, 2020.04.22

(32)

2015.05.07

(87)

WO 2017/002095, 2017.01.05

(33)

US

(31)

201562188468P; 201562271708P

(71)(73) ELI LILLY AND COMPANY, US

(32)

2015.07.02; 2015.12.28

(72)

(33)

US; US

(11)
(51)

(74)

BALDWIN David Bruce, US; BEALS John
Michael, US; DAY Jonathan Wesley, US;
DICKINSON Craig Duane, US; KORYTKO
Andrew Ihor, US; LAZAR Gregory Alan, US
PARASCA Dumitru

(71)(73) ACERTA PHARMA B.V., NL
(72)

BLATTER Fritz, CH; INGALLINERA Tim,
US; BARF Tjeerd, NL; ARET Edwin, NL;
KREJSA Cecile, US; EVARTS Jerry, US
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(74)

MARGINE Ion

(54)

Forme solide și formulări de (S)-4-(8amino-3-(1-(but-2-inoil)pirolidin-2-il)imidazo[1,5-α]pirazin-1-il)-N-(piridin-2-il)
benzamidă
Solid forms and formulations of (s)-4-(8amino-3-(1-(but-2-ynoyl)pyrrolidin-2-yl)
imidazo[1,5-a]pyrazin-1-yl)-n-(pyridin-2yl)benzamide
Твердые формы и составы (S)-4-(8амино-3-(1-(бут-2-иноил)пирролидин2-ил)имидазо[1,5-α]пиразин-1-ил)-N(пиридин-2-ил)бензамида

(57)

În unele exemple de realizare, invenția se
referă la forme solide cristaline, incluzând
polimorfe, hidrați și forme de sare, de (S)-4(8-amino-3-(1-(but-2-inoil))pirolidină-2-il)
imidazo[1,5-α]pirazin-l-il)-N-(piridin-2-il)
benzamidă. În unele exemple de realizare,
invenția se referă, de asemenea, la compoziții farmaceutice care conțin forme solide
cristaline și metode pentru tratarea condițiilor sau tulburărilor prin administrarea unui
subiect a unei compoziții farmaceutice care
include formele, inclusiv compoziții farmaceutice și metode pentru depășirea efectelor agenților de reducere a acidului. Formula (I)

Claims: 17
Fig.: 33

(11)
(51)

Revendicări: 17
Figuri: 33
*
* *
(57)

58

In some embodiments, the invention relates
to crystalline solid forms, including polymorphs, hydrates, and salt forms, of (S)-4(8-amino-3-(1-(but-2-ynoyl)pyrrolidin-2-yl)
imidazo[1,5-α]pyrazin-l-yl)-N-(pyridin-2-yl)
benzamide. In some embodiments, the invention also relates to pharmaceutical compositions containing the crystalline solid
forms, and methods for treating conditions
or disorders by administering to a subject a
pharmaceutical composition that includes
the forms, including pharmaceutical compositions and methods for overcoming the
effects of acid reducing agents. Formula (I)

MD/EP 3377108 (13) T2
Int.Cl.: A61K 9/00 (2006.01.01)
A61K 47/12 (2006.01.01)
A61K 47/26 (2006.01.01)
A61K 9/16 (2006.01.01)
A61K 45/06 (2006.01.01)
A61K 9/14 (2006.01.01)
A61K 31/167 (2006.01.01)
A61K 31/40 (2006.01.01)
A61K 31/573 (2006.01.01)

(21)

e 2018 0917

(96)

16801982.6, 2016.11.14

(97)

3377108, 2020.02.19

(87)

WO 2017/085004, 2017.05.26

(31)

15194660

(32)

2015.11.16

(33)

EP

(71)(73) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., IT
(72)

CAFIERO Claudio, IT; ORTENZI Leonardo,
IT; SCHIARETTI Francesca, IT

(74)

SOKOLOVA Sofia

(54)

Procedeu de obţinere a unei formulări de
pulbere uscată ce conţine un anticolinergic, un corticosteroid și un betaadrenergic

INVENŢII

MD - BOPI 7/2020

A process for preparing a dry powder
formulation comprising an anticholinergic, a corticosteroid and a betaadrenergic
Способ получения композиции сухого
порошка, содержащей антихолинергическое, кортикостероидное и бетаадренергическое средства
(57)

(54)

Derivaţi de pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il
Pyrazolo[1,5-a]pyrazin-4-yl derivatives
Производные пиразоло[1,5-а]пиразин4-ила

(57)

Se propune un compus având structura (I)

Invenția se referă la o formulare sub formă
de pulbere pentru administrare prin inhalare
cu ajutorul unui inhalator cu pulbere uscată,
în special, invenția se referă la un procedeu
pentru prepararea unei formulări sub formă
de pulbere uscată care cuprinde o combinație dintre un anticolinergic, un agonist beta2adrenergic și un corticosteroid inhalator.
Revendicări: 17
*
* *

(57)

The invention relates to a dry powder
formulation for inhalation comprising a
combination of an anti-cholinergic, a longacting beta2-adrenoceptor agonist, and a
corticosteroid, and to a process for
preparation thereof.
Claims: 17

(11)
(51)

MD/EP 3419978 (13) T2
Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01)
A61K 31/4985 (2006.01.01)
A61P 37/02 (2006.01.01)
A61P 29/00 (2006.01.01)
A61P 25/28 (2006.01.01)

(21)

e 2019 0031

(96)

17705705.6, 2017.02.10

(97)

3419978, 2020.04.15

(87)

WO 2017/144995, 2017.08.31

(31)

201662299130P

(32)

2016.02.24

(33)

US

(71)(73) PFIZER INC., US
(72)

BROWN Matthew Frank, US; DERMENCI
Alpay, US; FENSOME Andrew, US;
GERSTENBERGER Brian Stephen, US;
HAYWARD Matthew Merrill, US; OWEN
Dafydd Rhys, US; WRIGHT Stephen Wayne, US; XING Li Huang, US; YANG
Xiaojing, US

(74)

LAZICOV Tatiana

sau o sare farmaceutic acceptabilă a acestuia, sau un solvat farmaceutic acceptabil al
compusului menționat sau o sare farmaceutic acceptabilă, în care: A, A’ și A’’ independent reprezintă O, C=O, C- R’ sau N-R”, în
care R’ și R” independent pot reprezenta H,
amino, -NR7COR6, COR6, -CONR7R8, C1-C6
alchil sau hidroxi(C1-C6 alchil) și R” poate fi
prezent sau absent, și este prezent acolo
unde regulile de valență permit și unde nu
mai mult de unul dintre A, A’ și A” reprezintă
O sau C=O; Ro și R independent reprezintă
H, Br, CI, F sau C1-C6 alchil; R1 reprezintă
H, C1-C6 alchil sau hidroxi(C1-C6 alchil); R2
se selectează din grupa constând din H, C1C6 alchil, C1-C6 alcoxi, hidroxi(C1-C6 alchil),
fenil(C1-C6 alchil), formil, heteroaril, heterociclic,
-COR6,
-OCOR6,
-COOR6,
-NR7COR6, -CONR7R8 și -(CH2)n-W, în care
W reprezintă cian, hidroxi, C3-C8 cicloalchil,
-SO2NR7R8 și -SO2-R9, în care R9 reprezintă C1-C6 alchil, C3-C8 cicloalchil, heteroaril
sau heterociclic; în care fiecare dintre alchil,
cicloalchil, heterociclic sau heteroaril menționat poate fi substituit sau nesubstituit cu
halo, cian, hidroxi sau C1-C6 alchil; X reprezintă C-R3 sau N, în care R3 poate fi H sau
C1-C6 alchil; R4 și R5 independent reprezintă H, amino, C1-C6 alchil sau hidroxi(C1-C6
alchil); R6, R7 și R8 fiecare independent
reprezintă H, C1-C6 alchil, C1-C4 alcoxi(C1C6 alchil) sau C3-C8 cicloalchil, C1-C6 alchil
menționat este substituit opțional cu halo,
CN sau hidroxi; sau R7 și R8 împreună cu
atomul legat de acesta formează un inel cu
5- sau 6- membri, inelul menționat fiind opțional substituit cu halo, hidroxi, CN sau C1-
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C6 alchil; și n este 0, 1, 2 sau 3. Sunt propuse, de asemenea, metode de tratament
în calitate de inhibitori ai kinazei Janus și
compoziții farmaceutice care conțin compușii invenției și combinații ale acestora cu alți
agenți terapeutici.

alkyl, C1-C4 alkoxy(C1-C6 alkyl), or C3-C8
cycloalkyl, said C1-C6 alkyl is optionally
substituted by halo, CN or hydroxy; or, R7
and R8 together with the atom bonded
thereto form a 5- or 6-membered ring, said
ring being optionally substituted by halo,
hydroxy, CN, or C1-C6 alkyl; and, n is 0, 1, 2
or 3. Also provided are methods of treatment as Janus Kinase inhibitors and pharmaceutical compositions containing the
compounds of the invention and combinations thereof with other therapeutic agents.

Revendicări: 25
*
* *
(57)

A compound
structure (I)

compound

having

the

Claims: 25

(11)
(51)

or a pharmaceutically acceptable salt
thereof, or a pharmaceutically acceptable
solvate
of
said
compound
or
pharmaceutically acceptable salt, wherein
A, A' and A" are independently O, C=O, CR' or N-R", where R' and R" may
independently be H, amino, -NR7COR6,
COR6, -CONR7R8, C1-C6 alkyl, or hydroxy(C1-C6 alkyl), and R" may be present
or absent, and is present where the rules of
valency permit, and where not more than
one of A, A' and A" is O or C=O; R0 and R
are independently H, Br, CI, F, or C1-C6
alkyl; R1 is H, C1-C6 alkyl, or hydroxy(C1-C6
alkyl); R2 is selected from the group consisting of H, C1-C6 alkyl, C1-C6 alkoxy, hydroxy(C1-C6 alkyl), phenyl(C1-C6 alkyl),
formyl, heteroaryl, heterocyclic, -COR6,
-OCOR6, -COOR6, -NR7COR6, -CONR7R8,
and -(CH2)n-W, where W is cyano, hydroxy,
C3-C8 cycloalkyl, -SO2NR7R8, and -SO2-R9,
where R9 is C1-C6 alkyl, C3-C8 cycloalkyl,
heteroaryl, or heterocyclic; wherein each of
said alkyl, cycloalkyl, heterocyclic, or heteroaryl may be unsubstituted or substituted
by halo, cyano, hydroxy, or C1-C6 alkyl; X is
C-R3 or N, where R3 may be H or C1-C6
alkyl; R4 and R5 are independently H, amino, C1-C6 alkyl, or hydroxy(C1-C6 alkyl); R6,
R7 and R8 are each independently H, C1-C6
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MD/EP 3483164 (13) T2
Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01)
A61K 31/407 (2006.01.01)
C07D 519/00 (2006.01.01)
A61P 7/00 (2006.01.01)

(21)

e 2019 0592

(96)

18209919.2, 2018.03.20

(97)

3483164, 2020.03.04

(31)

201762473751P

(32)

2017.03.20

(33)

US

(71)(73)

FORMA THERAPEUTICS, INC., US

(72)

ERICSSON Anna, US; GREEN Neal, US;
GUSTAFSON Gary, US; HAN Bingsong,
US; LANCIA JR. David R, US; MITCHELL
Lorna, US; RICHARD David, US;
SHELEKHIN Tatiana, US; SMITH Chase
C., US; WANG Zhongguo, US; ZHENG
Xiaozhang, US

(74)

PARASCA Dumitru

(54)

Compoziții pirolopirolice ca activatori
ai piruvat kinazei (PKR)
Pyrrolopyrrole
compositions
as
pyruvate kinase (PKR) activators
Пирролопиррольные композиции в
качестве
активаторов
пируват
киназы (PKR)

(57)

Dezvăluirea se referă la modularea
piruvat kinazei și furnizează noi compuși
chimici utili ca activatori de PKR, ca și
diferite utilizări ale acestor compuși.
Compușii care activează PKR sunt utili în
tratamentul bolilor și tulburărilor asociate
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cu PKR și/sau PKM2, cum ar fi deficiența
de piruvat kinază, boala celulei seceră
(SCD) și talasemia.

Revendicări: 16
Figuri: 1

(21)

e 2019 1154

(96)

19170925.2, 2016.06.15

(97)

3549592, 2020.02.12

(31)

201510469; 201520628; 201604566

(32)

2015.06.15; 2015.11.23; 2016.03.17

(33)

GB; GB; GB

(71)(73) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED, GB
*
* *

(57)

(51)

MD/EP 3549592 (13) T2
Int.Cl.: A61K 35/74 (2015.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)

(11)

The disclosure relates to modulating pyruvate kinase and provides novel chemical compounds of formula (I) useful as
activators of PKR, as well as various uses
of these compounds. PKR activating
compounds are useful in the treatment of
diseases and disorders associated with
PKR and/or PKM2, such as pyruvate kinase deficiency (PKD), sickle cell disease
(SCD), and thalassemia.

(72)

GRANT George, GB; PATTERSON Angela
Margaret, GB; MULDER Imke, GB;
MCCLUSKEY Seanin, GB; RAFTIS Emma,
GB

(74)

PARASCA Dumitru

(54)

Compoziții care conţin tulpini bacteriene
Compositions
comprising
bacterial
strains
Композиции, содержащие бактериальные штаммы

(57)

Invenția furnizează compoziții care cuprind
tulpini bacteriene pentru tratarea sau prevenirea bolilor inflamatorii și autoimune.
Revendicări: 4
Figuri: 73
Secvenţe: 9
*
* *

Claims: 16
Fig.: 1

(57)

The invention provides compositions
comprising bacterial strains for treating and
preventing inflammatory and autoimmune
diseases.
Claims: 4
Fig.: 73
Sequences: 9
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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
(11)
Nr. brevet

1

Cod
ST. 3
OMPI
MD

4653
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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
Nr.
crt.

(11) Nr.
brevet

1

Cod
ST. 3
OMPI
MD

1376

(13) Cod
ST. 16
OMPI
Z

2

MD

1382

Z

3

MD

1398

Z

4

MD

1400

Z

(51) Indici de clasificare
B23H 7/38 (2006.01)
B23H 9/00 (2006.01)
B23H 7/22 (2006.01)
B23H 3/04 (2006.01)
C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/12 (2006.01)
C07C 53/10 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07C 59/105 (2006.01)
A01G 2/30 (2018.01)
A01G 2/35 (2018.01)
A01G 2/38 (2018.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 2/38 (2006.01)
A23L 2/42 (2006.01)
A23L 2/46 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

s 2018 0080

2018.07.25

10/2019

s 2019 0048

2019.04.24

10/2019

s 2019 0017

2019.02.13

12/2019

s 2018 0104

2018.11.12

12/2019
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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. 39/2008 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. 39/2008 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
№ 39/2008 об охране сортов растений.
В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и
стабильным и обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.
Заявка на патент на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно ст. 11
и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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PLANT VARIETIES

CODURILE OMPI PENTRU 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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FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate /
Issued plant variety patents /
Выданные патенты на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numele titularului, numele amelioratorului, denumirea comună (taxonul botanic),
denumirea soiului, numărul de brevet, data acordării brevetului
Nr.
crt.

Nr. depozit/
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet/
Data acordării

No.

Application
number/
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number/
Date of grant

№
п/п

Номер заявки/ а. Патентообладатель
Дата подачи
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)
4
PORUMB
(Zea mays L.)

Наименование сорта Номер патента/
Дата предоставления патента
5
6
PORUMBENI 427
332 / 2020.03.31

1
1

2

3

2
v 2018 0001 /
2018.01.10

v 2018 0002 /
2018.01.10

v 2019 0008 /
2019.03.01

3
a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
„PORUMBENI”, MD
b. CIOBANU Valentin, MD;
GRIBINCEA Vladimir, MD;
PARTAS Eugenia, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
MICU Vasile, MD;
MICU Alexandru, MD;
GUŢANU Constantin, MD;
LEBEDIUC Gheorghe, MD;
MISTREŢ Silvia, MD;
SPÎNU Angela, MD

Maize
(Zea mays L.)

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
„PORUMBENI”, MD

PORUMB
(Zea mays L.)

b. CIOBANU Valentin, MD;
GRIBINCEA Vladimir, MD;
PARTAS Eugenia, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
MICU Vasile, MD;
MUSTEAŢĂ Simion, MD;
GUŢANU Constantin, MD;
LEBEDIUC Gheorghe, MD;
MISTREŢ Silvia, MD;
CRIUCKOV Oleg, MD

Maize
(Zea mays L.)

a. INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE AGRONOMIQUE,
FR

PĂR
(Pyrus communis L.)

b. INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE AGRONOMIQUE,
FR
4

v 2017 0028 /
2017.12.20

Кукуруза
(Zea mays L.)

PORUMBENI 374

333 / 2020.03.31

CEPUNA

334 / 2020.03.31

PORUMBENI 220

335 / 2020.03.31

Кукуруза
(Zea mays L.)

Pear
(Pyrus communis L.)
Груша
(Pyrus communis L.)

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
„PORUMBENI”, MD

PORUMB
(Zea mays L.)

b. ROTARI Eugen, MD;
LEBEDIUC Gheorghe, MD;
SPÎNU Angela, MD;
MUSTEAŢA Simion, MD;
BOROZAN Pantelimon, MD;
RUSU Ghenadie, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
MISTREŢ Silvia, MD

Maize
(Zea mays L.)
Кукуруза
(Zea mays L.)
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1
5

6

2
v 2017 0029 /
2017.12.20

v 2017 0022 /
2017.11.02

PLANT VARIETIES

3
a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
„PORUMBENI”, MD

4
PORUMB
(Zea mays L.)

b. MUSTEAŢA Simion, MD;
BOROZAN Pantelimon, MD;
RUSU Ghenadie, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
MISTREŢ Silvia, MD;
FRUNZE Ion, MD;
SPÎNU Alexei, MD;
SPÎNU Valentina, MD

Maize
(Zea mays L.)

a. UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD

MENTĂ
(Mentha piperita L.)

b. CIOBANU Vasile, MD;
PELEAH Elena, MD;
MELNIC Victor, MD

Peppermint
(Mentha piperita L.)

5
PORUMBENI 243

6
336 / 2020.03.31

VICTORIA

337 / 2020.03.31

PORUMBENI 465

338 / 2020.03.31

AG 7460

339 / 2020.03.31

Speranţa-2017

340 / 2020.03.31

Кукуруза
(Zea mays L.)

Мята
(Mentha piperita L.)
7

8

9

v 2017 0030 /
2017.12.28

v 2018 0003 /
2018.01.10

v 2017 0020 /
2017.09.28

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
„PORUMBENI”, MD

PORUMB
(Zea mays L.)

b. MÎRZA Vitalie, MD;
VANICOVICI Nicolai, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
GUZUN Lucia, MD;
MISTREŢ Silvia, MD;
PARTAS Eugenia, MD;
SPÎNU Alexei, MD;
SPÎNU Angela, MD;
GRIBINCEA Vladimir, MD;
LEBEDIUC Gheorghe, MD;
CIOBANU Valentin, MD;
MELECA Anatol, MD

Maize
(Zea mays L.)

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
„PORUMBENI”, MD

PORUMB
(Zea mays L.)

b. CIOBANU Valentin, MD;
GRIBINCEA Vladimir, MD;
PARTAS Eugenia, MD;
MATICIUC Vasile, MD;
MISTREŢ Silvia, MD;
SPÎNU Angela, MD

Maize
(Zea mays L.)

a. UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD

MENTA CALULUI
(Mentha longifolia L.
Huds.)

b. CIOBANU Vasile, MD;
PELEAH Elena, MD;
MELNIC Victor, MD

Кукуруза
(Zea mays L.)

Кукуруза
(Zea mays L.)

Horse mint
(Mentha longifolia L.
Huds.)
Мята длиннолистная
(Mentha longifolia L.
Huds.)
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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. 38/2008 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
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette,
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette
sau https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette.

L

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. 38/2008 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.
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
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette, https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette or
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette.
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TRADEMARKS

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

unui

Î

n conformitate cu Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare a
mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul
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. 38/2008 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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(210) 045693
(220) 2020.03.02
(730) KOZAK Anton, MD
Str. Ciuflea nr. 32/13,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045785
(220) 2020.03.17
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(511) NCL(11-2020)
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.

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
(531) CFE(8) 27.05.10.

(210) 045769
(220) 2020.03.16
(730) ŢÎCU Octavian, MD
Str. Pantelimon Halippa nr. 3,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 045786
(220) 2020.03.17
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă.

(210) 045787
(220) 2020.03.17
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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MD - BOPI 7/2020
(511) NCL(11-2020)
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă.

(210) 045788
(220) 2020.03.17
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat.

(210) 045789
(220) 2020.03.17
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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TRADEMARKS
(511) NCL(11-2020)
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;
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare.

(210) 045790
(220) 2020.03.17
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare.

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

045845
2020.03.30
2019-149727
2019.11.28
JP
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohamashi, Kanagawa-ken, Japonia

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - programe de calculator; software; programe
de calculatoare (software descărcabil); software (software descărcabil); software de
calculatoare pentru telefoane inteligente;
aplicaţii software de calculatoare, descărcabile; aplicaţii software de calculatoare pentru
telefoane mobile, media playere portabile şi
tablete; software de calculatoare pentru utilizarea în serviciile de telecomunicaţii a vehiculelor; software de calculatoare pentru accesarea serviciilor de navigare a vehiculelor
şi servicii de securitate a vehiculelor; publicaţii electronice descărcabile.
(531) CFE(8) 26.02.01; 26.11.22; 26.13.25; 27.05.17.

(210) 045862
(220) 2020.04.10
(730) ŞAPOCINIC Leonid, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 15, ap. 30,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 7/2020
(210) 045868
(220) 2020.04.14
(730) The Coca-Cola Company, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: azuriu, bleu, albastrudeschis, albastru-închis.
(511) NCL(11-2020)
36 - servicii de portofel electronic (servicii de
plăţi); servicii de plată electronică; servicii de
plată prin comerţ electronic; procesarea electronică a plăţilor pentru achiziţionarea produselor şi serviciilor prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare.
(531) CFE(8) 02.01.23;
27.05.21; 29.01.14.

26.13.01;

27.03.02;

(210) 045873
(220) 2020.04.15
(730) British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, Regatul Unit

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.21.
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MD - BOPI 7/2020

TRADEMARKS
(210) 045878
(220) 2020.04.01
(730) Otkrâtoe acţionernoe obşcestvo "Jirovoi
kombinat", RU
Ul. Titova, 27, 620085, Ekaterinburg,
Sverdlovskaia oblast, Federaţia Rusă
(540)

(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - maioneză; condimente; sosuri (condimente);
sos de roşii; mirodenii; ketchup (sos);

(511) NCL(11-2020)
05 - suplimente dietetice şi preparate dietetice;
suplimente nutritive; suplimente alimentare;
suplimente pe bază de vitamine; suplimente
pe bază de minerale; suplimente pe bază de
plante şi extracte din plante medicinale; antioxidanţi;
30 - produse de cofetărie nemedicinale; pastile (produse de cofetărie) şi tablete, altele
decât cele pentru uz medical, toate conţinând preparate de plante;
34 - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; punguţe de
nicotină fără tutun, de uz oral (cu excepţia
celor de uz medical); tutun de prizat; snus cu
tutun; preparate de prizat fără tutun; snus
fără tutun; tutun de rulat; tutun de pipă; produse din tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru uz medical); trabucuri,
ţigarille; brichete; chibrituri; articole pentru
fumători; foiţe pentru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre pentru ţigarete; dispozitive de buzunar pentru formarea manuală de ţigarete;
maşini de mână pentru injectarea de tutun în
tuburi de hârtie; ţigarete electronice; lichide
pentru ţigări electronice; produse din tutun
pentru a fi încălzite.
(531) CFE(8) 07.05.11; 26.03.05;
27.01.05; 27.03.15; 27.05.21.
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35 - agenţii de import-export; agenţii de publicitate; închiriere de spaţii publicitare; prezentare
de produse; marketing; organizare de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare;
furnizare de spaţii pentru vânzări online
cumpărătorilor şi vânzătorilor de produse şi
servicii/furnizare de spaţii comerciale pe Internet cumpărătorilor şi vânzătorilor de produse şi servicii; prezentarea produselor pe
toate mijloacele de informare, în scopul vânzării cu amănuntul; promovarea vânzărilor
pentru terţi; publicitate radiofonică; difuzare
de anunţuri publicitare; publicitate; publicitate
on-line într-o reţea informatizată; publicitate
televizată; prelucrare administrativă de comenzi de marfă; servicii de aprovizionare
pentru terţi (achiziţii de bunuri pentru alte
întreprinderi).
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045886
(220) 2020.04.23
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii
(540)

26.03.23;
(511) NCL(11-2020)
03 - produse pentru decolorare; preparate pentru
curăţare; uleiuri esenţiale; balsamuri pentru
rufe; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; uleiuri de curăţare; săpunuri;
substanţe pentru îndepărtarea petelor.

MĂRCI
(210) 045887
(220) 2020.04.15
(730) EURO-ALCO S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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) 045888
(220) 2020.04.27
(730) TMH Worldwide, LLC, US
22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 7/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
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) 045899
(220) 2020.05.04
(730) BULMAGA Ivan, MD
Str. Pietre Vechi nr. 54, ap. 5,
MD-4304, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
43 - servicii hoteliere în staţiuni turistice, servicii
hoteliere, servicii de cazare la moteluri şi
servicii de restaurante (servirea mesei); rezervare de locuri de cazare temporară pentru
terţi; servicii de ospitalitate, şi anume furnizarea de cazare, alimente şi băuturi; organizarea locurilor de cazare şi serviciilor de cazare
la hoteluri.

(210) 045898
(220) 2020.05.04
(730) LUXFARMOL S.R.L., MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri.
(531) CFE(8) 01.15.19; 06.01.04;
17.02.04; 26.13.25; 27.05.24.

10.05.17;
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MD - BOPI 7/2020
(210) 045904
(220) 2020.05.04
(730) LUXFARMOL S.R.L., MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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) 045907
(220) 2020.05.04
(730) PANUŞ Grigore, MD
Str. A. Ablov nr. 35, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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TRADEMARKS
(531) CFE(8) 05.03.04; 05.07.10; 05.13.06; 19.07.07;
19.07.23; 19.09.01; 19.09.02; 25.01.13.

(210) 045908
(220) 2020.05.04
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., societate comercială, MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - creme pentru mâini, săpun pentru mâini;
05 - săpunuri dezinfectante; produse dezinfectante pentru mâini; produse dezinfectante de uz
menajer; produse dezinfectante pentru suprafeţe; produse dezinfectante pentru spălare (altele decât săpunuri).
(531) CFE(8) 01.15.23; 24.17.21; 27.03.15; 27.05.01.

(210) 045910
(220) 2020.05.04
(730) Reign Beverage Company LLC, US
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, Statele Unite ale Americii
(540)

MĂRCI

MD - BOPI 7/2020

(511) NCL(11-2020)
32 - băuturi nealcoolice, inclusiv băuturi carbogazoase nealcoolice şi băuturi energizante;
siropuri, concentrate, prafuri şi preparate
pentru fabricarea băuturilor, inclusiv băuturi
carbogazoase nealcoolice şi băuturi energizante; bere.
(531) CFE(8) 04.05.21;
24.09.02; 24.09.09.

23.05.01;

23.05.05;

(531) CFE(8) 01.03.02; 02.01.04;
03.04.11; 06.01.04; 24.05.02;
27.05.11; 29.01.13.

02.01.09;
27.03.15;

(210) 045916
(220) 2020.05.05
(730) Welldone Trade Corp., PA
Str. Ricardo Arias, Torre Advanced Building,
or. Panama, Panama
(540)

(210) 045911
(220) 2020.05.04
(730) BURUIANA Iurie, MD
Str. George Călinescu nr. 17,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2020)
05 - produse igienice de uz medical; dezinfectante.
(531) CFE(8) 19.03.01; 19.03.05; 19.03.24; 19.03.25.

(210) 045915
(220) 2020.05.05
(730) SKYNET S.R.L., MD
Str. Transnistria nr. 6,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, auriu, argintiu.
(511) NCL(11-2020)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 045917
(220) 2020.05.05
(730) Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor, MD
Str. Grenoble nr. 110, bir. 1, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "MOLDOVA", cu excepţia executării
grafice deosebite.
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MD - BOPI 7/2020
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.

TRADEMARKS
vaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(531) CFE(8) 02.01.23; 11.03.02; 15.09.18; 24.17.24;
25.01.13; 27.03.02; 27.03.15; 27.05.14.

(210) 045918
(220) 2020.05.05
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);

(210) 045920
(220) 2020.05.05
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

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

(210) 045919
(220) 2020.05.05
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarza-
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(210) 045921
(220) 2020.05.05
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);

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

(210) 045923
(220) 2020.05.06
(730) RB INVEST GRUP S.R.L., MD
Str. Ialpugskaia nr. 35, MD-3801,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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 7/2020
(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 045928
(220) 2020.05.07
(730) BUCUR STELA VASILE, gospodărie ţărănească, MD
MD-3413, Dahnovici, Hînceşti, Republica
Moldova
(540)

(210) 045924
(220) 2020.05.06
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, US
300 Park Avenue, New York, New York
10022, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
21 - periuţe de dinţi.

(210) 045925
(220) 2020.05.06
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 05.07.06; 27.05.17.
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MD - BOPI 7/2020
(210) 045929
(220) 2020.05.07
(730) TRANGA Andrei, MD
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,
MD-2079, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 27.05.09.

(210) 045931
(220) 2020.05.07
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045930
(220) 2020.05.07
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
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(210) 045932
(220) 2020.05.08
(730) NASTAS Iurie, MD
Str. Angela Păduraru nr. 13/1,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "COMMERCIAL", "PARK", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 27.01.05; 27.05.01; 27.05.10.

(210) 045933
(220) 2020.05.08
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, US
300 Park Avenue, New York, New York
10022, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - pastă de dinţi nemedicinală; apă de gură
nemedicinală; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor.

MD - BOPI 7/2020
turi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 045934
(220) 2020.05.01
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate
comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045937
(220) 2020.05.01
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate
comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
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(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045938
(220) 2020.05.01
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate
comercială, MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova

84

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

MĂRCI
(210) 045939
(220) 2020.05.01
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate
comercială, MD
MD-5024,
Gura
Căinarului,
Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
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43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045940
(220) 2020.05.01
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate
comercială, MD
MD-5024,
Gura
Căinarului,
Floreşti,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;

85

MD - BOPI 7/2020
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 045941
(220) 2020.05.07
(730) SC ROX DAVI 2007 S.R.L., RO
Sat. Osorhei, nr. 513/A, Comuna Oşorhei,
judeţul Bihor, România
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; 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; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri.
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(210) 045942
(220) 2020.05.07
(730) SC ROX DAVI 2007 S.R.L., RO
Sat. Osorhei, nr. 513/A, Comuna Oşorhei,
judeţul Bihor, România
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri.

(210) 045943
(220) 2020.05.13
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2, ap. 207,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - produse de cofetărie, dulciuri, zahăr, bomboane, bomboane de praline, ciocolată.

MĂRCI
(210) 045944
(220) 2020.05.07
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice, medicale; produse
igienice de uz medical; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.

MD - BOPI 7/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
40 - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeurilor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea
apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor.
(531) CFE(8) 09.03.10; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.21.

(210) 045945
(220) 2020.05.07
(730) GHERVAS Oleg, MD
Str. Melestiu nr. 16/2, ap. 4A,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045948
(220) 2020.05.08
(730) TIREX PETROL S.A., întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucureşti nr. 45A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 07.01.24; 07.03.11; 26.13.25; 27.05.08.

(210) 045946
(220) 2020.05.08
(730) GHERMAN Eugeniu, MD
Str. Ac. S. Rădăuţanu nr. 3, ap. 33,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
BELICIUC Vitalie, MD
Str. Tighina nr. 49/3, of. 45,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: roşu, galben, alb.
(511) NCL(11-2020)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
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39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 01.15.23; 24.17.21; 26.01.01;
26.11.11; 26.11.21; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 045949
(220) 2020.05.08
(730) TIREX PETROL S.A., întreprindere mixtă,
MD
Str. Bucureşti nr. 45A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, galben, portocaliu,
roşu, gri.
(511) NCL(11-2020)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 18.01.21; 26.01.06;
27.03.15; 27.05.17; 29.01.15.

27.01.06;

(210) 045950
(220) 2020.05.11
(730) ŞUŞVALIUC Ludmila, MD
Str. Nadejda Russo nr. 2, ap. 25,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

88

(511) NCL(11-2020)
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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

(210) 045951
(220) 2020.05.11
(730) COTROBAI Anatolie, MD
Str. Ginta Latină nr. 11, bloc 3, ap. 41,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
ARDOVAN Vladimir, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, sc. 6 ap. 156,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
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(511) NCL(11-2020)
38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 07.15.22; 16.03.05;
26.01.18; 27.01.06; 27.05.01.

26.01.16;

(210) 045952
(220) 2020.05.11
(730) EXCEL CONSULTING S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. A. Puşkin nr. 45,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuanţe, alb, gri.
(511) NCL(11-2020)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 25.07.01;
27.05.01; 29.01.13.

25.07.06;

punguţe pentru tutun; brichete pentru ţigarete
(cu excepţia celor din metale preţioase); chibrituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun;
scrumiere (cu excepţia celor din metale preţioase); foarfece pentru trabucuri.

(210) 045954
(220) 2020.05.11
(730) KT & G Corporation, KR
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republica Coreea
(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de prizat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de tutun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi ţigări (cu excepţia celor din metale preţioase);
punguţe pentru tutun; brichete pentru ţigarete
(cu excepţia celor din metale preţioase); chibrituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun;
scrumiere (cu excepţia celor din metale preţioase); foarfece pentru trabucuri.

26.01.06;

(210) 045953
(220) 2020.05.11
(730) KT & G Corporation, KR
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republica Coreea
(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de prizat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de tutun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi ţigări (cu excepţia celor din metale preţioase);

(210) 045955
(220) 2020.05.11
(730) KT & G Corporation, KR
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republica Coreea
(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de prizat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de tutun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi ţigări (cu excepţia celor din metale preţioase);
punguţe pentru tutun; brichete pentru ţigarete
(cu excepţia celor din metale preţioase); chibrituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun;
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scrumiere (cu excepţia celor din metale preţioase); foarfece pentru trabucuri.

(210) 045956
(220) 2020.05.11
(730) KT & G Corporation, KR
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republica Coreea
(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de prizat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de tutun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi ţigări (cu excepţia celor din metale preţioase);
punguţe pentru tutun; brichete pentru ţigarete
(cu excepţia celor din metale preţioase); chibrituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun;
scrumiere (cu excepţia celor din metale preţioase); foarfece pentru trabucuri.

TRADEMARKS
(210) 045958
(220) 2020.05.12
(730) BANUH Eugeniu, MD
Str. Ion Creangă nr. 64, ap. 44,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "JEWELLERY", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
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,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 07.05.11; 24.17.02; 27.03.15; 27.05.09.

(210) 045957
(220) 2020.05.11
(730) KT & G Corporation, KR
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republica Coreea
(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun; ţigarete, ţigări; trabucuri; tutun de prizat; foiţe pentru ţigarete şi ţigări; pipe de tutun; filtre pentru ţigarete; tabachere pentru
ţigarete sau trabucuri (cu excepţia celor din
metale preţioase), cutii pentru ţigarete şi ţigări (cu excepţia celor din metale preţioase);
punguţe pentru tutun; brichete pentru ţigarete
(cu excepţia celor din metale preţioase); chibrituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun;
scrumiere (cu excepţia celor din metale preţioase); foarfece pentru trabucuri.
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(210) 045959
(220) 2020.05.12
(730) FASHION FORWARD S.R.L., MD
Str-la V. Zarzăr nr. 27,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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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14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
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;

(210) 045961
(220) 2020.05.12
(730) HISTRIOS S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Sportului nr. 7, MD-3541,
Peresecina, Orhei, Republica Moldova
(540)

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.
(531) CFE(8) 03.13.01; 03.13.24; 27.05.07.

(210) 045960
(220) 2020.05.12
(730) BOBCO Egor, MD
Str. Tudor Strişca nr. 8/3, ap. 37,
MD-2048, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: violet de diferite nuanţe,
acvamarin, roz-închis, albastru-deschis, alb.
(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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;

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 17.02.01;
26.13.01; 27.05.09.

17.02.02;

26.03.05;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.11.05; 25.01.06;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15.

26.02.07;

(210) 045962
(220) 2020.05.12
(730) CARMEZ PROCESSING S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(210) 045964
(220) 2020.05.12
(730) FINE CREDIT S.R.L., organizaţie de creditare nebancară, MD
Bd. Decebal nr. 76, ap.(of.) 505,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte produse
lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 03.07.03; 27.05.10; 27.05.11.

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastru-închis, alb.
(511) NCL(11-2020)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 01.15.03; 06.01.04; 24.15.01;
25.05.25; 27.05.09; 29.01.13.

(210) 045965
(220) 2020.05.13
(730) TINTIUC Irina, MD
Str. N. Testemiţanu nr. 24, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045963
(220) 2020.05.12
(730) M/S TEJ RAM DHARAM PAUL, IN
93, Chanderlok, Pitampura, Delhi-110034,
India
(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; articole pentru
fumători; chibrituri; tutun de mestecat.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept

MĂRCI
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exclusiv: "GRUP", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;

(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.25; 07.15.01; 27.05.11.

(210) 045966
(220) 2020.05.13
(730) CALMIS Corneliu, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 7, bloc 1, ap. 55,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 04.05.21; 18.01.21;
27.05.11; 27.05.22; 28.05.00.

27.01.03;

(210) 045970
(220) 2020.04.14
(730) UNIFUN S.R.L., societate comercială, MD
Str. Miron Costin nr. 19/2,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.
(531) CFE(8) 13.03.05; 14.01.02; 14.01.03;
15.09.18; 15.09.25; 26.04.04; 26.07.05;
26.13.25; 27.03.15; 27.05.12; 27.05.24.
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(210) 045976
(220) 2020.05.03
(730) SLIUSARENCO Larisa, MD
Str. Onisifor Ghibu nr. 2, ap. 118,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(531) CFE(8) 03.07.01; 03.07.02; 03.07.24;
24.01.03; 24.01.09; 27.05.17; 29.01.13.

(210) 045978
(220) 2020.05.13
(730) PROACTIVE CONSULTING S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, of. 407,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.

(210) 045977
(220) 2020.05.12
(730) STATNIC Victor, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 15, bloc 2, ap. 1,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 03.07.05; 03.07.24; 27.05.01.

(210) 045979
(220) 2020.05.13
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE
Dubai, Grand Hyatt Res-1007, Emiratele
Arabe Unite
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri de diferite
nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
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(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;

MĂRCI

MD - BOPI 7/2020

zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 01.15.23; 08.01.15;
26.13.01; 27.03.15; 27.05.01.

(540)

26.01.05;

(210) 045980
(220) 2020.05.13
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE
Dubai, Grand Hyatt Res-1007, Emiratele
Arabe Unite
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 01.15.15; 05.07.08;
25.07.07; 27.03.11; 27.05.01.

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 01.15.15; 05.07.09;
25.07.07; 27.03.11; 27.05.01.

08.01.15;

(210) 045982
(220) 2020.05.13
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE
Dubai, Grand Hyatt Res-1007, Emiratele
Arabe Unite
(540)

08.01.15;

(210) 045981
(220) 2020.05.13
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE
Dubai, Grand Hyatt Res-1007, Emiratele
Arabe Unite

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 27.05.01.
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(210) 045983
(220) 2020.05.13
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE
Dubai, Grand Hyatt Res-1007, Emiratele
Arabe Unite
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 27.05.10; 27.05.17.

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 01.15.09; 27.01.12; 27.05.03.

(210) 045987
(220) 2020.05.14
(730) Gilead Sciences Ireland UC, IE
IDA Business and Technology
Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda
(540)

Park,

(511) NCL(11-2020)
05 - preparate farmaceutice.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045984
(220) 2020.05.13
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE
Dubai, Grand Hyatt Res-1007, Emiratele
Arabe Unite
(540)

(210) 045992
(220) 2020.05.15
(730) Nemko AS, NO
Philip Pedersensvei 11, 1366 Lysaker,
Norvegia
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, cenuşiu.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
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42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.
(531) CFE(8) 26.01.19; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 045995
(220) 2020.05.18
(730) BIOCONSTERR S.R.L., MD
Str. Nicolae Testemiţeanu nr. 3/7, ap.(of.) 70,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045993
(220) 2020.05.15
(730) Nemko AS, NO
Philip Pedersensvei 11, 1366 Lysaker,
Norvegia
(540)

(511) NCL(11-2020)
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(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - servicii de telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.

(210) 045994
(220) 2020.05.15
(730) OPICONSULTING GRUP S.R.L., MD
MD-6827, Suruceni, Ialoveni,
Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri.

(210) 045996
(220) 2020.05.19
(730) ALEXA DESIGN STUDIO S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 139/3,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;
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;
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice;

97

MD - BOPI 7/2020

TRADEMARKS

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

(540)

37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
40 - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeurilor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea
apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor.
(531) CFE(8) 09.05.01; 09.05.02;
27.03.15; 27.05.11; 27.05.21.

26.01.19;

(210) 046000
(220) 2020.05.12
(730) WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L.,
MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;
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;

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.01.05;
26.01.15; 27.05.08.

05.01.11;

(531) CFE(8) 19.07.06; 19.07.25; 22.01.15.

(210) 046001
(220) 2020.05.18
(730) BIOTECHORGANIC S.R.L., MD
Str. Sadovaia nr. 36, MD-3819,
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
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(220) 2020.05.18
(730) SĂLCUŢA S.R.L., MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova

05.01.16;
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(210) 046004
(220) 2020.05.18
(730) BESCHIERU Nichita, MD
Str. Nicolae Milescu-Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 03.07.13; 03.07.26; 24.17.12;
24.17.13; 27.01.06; 27.03.15; 27.05.01.

(210) 046005
(220) 2020.05.18
(730) MOROI S.R.L., MD
Str. Lenin nr. 145, MD-3819,
Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

(210) 046003
(220) 2020.05.18
(730) ORCARREPAR S.R.L., MD
Str. Unirii nr. 55,
MD-3503, Orhei, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, gri, negru.
(511) NCL(11-2020)
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 14.03.01; 14.07.07; 14.07.09; 15.07.02;
15.07.21; 26.01.16; 26.01.21; 27.05.01;
28.05.00; 29.01.14.

(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
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înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru,
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
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;
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;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice;

TRADEMARKS
(210) 046007
(220) 2020.05.18
(730) LUPAŞCU Vitalie, MD
Str. Gorkii nr. 191, MD-6716,
Sadaclia, Basarabeasca, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 05.01.19; 05.03.04;
27.03.11; 27.05.01; 27.05.21.

24.03.14;

(210) 046008
(220) 2020.05.19
(730) KELP PRODUCTS INTERNATIONAL (PTY)
LTD, ZA
Blue Waters Close, Cnr. Main and Red Hill
Roads, Simons Town 7995, Cape Town,
Africa de Sud
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 05.05.16; 05.05.20; 05.13.06; 05.13.07;
06.07.07; 06.19.16; 07.01.09; 07.15.22;
25.01.13; 26.02.16; 27.01.12; 27.05.11.

(511) NCL(11-2020)
01 - medii de creştere, îngrăşăminte şi produse
chimice folosite în agricultură, horticultură;
compost; gunoi de grajd; îngrăşăminte; în-
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grăşăminte şi agenţi nutritivi pentru plante
derivate din alge marine; preparate fertilizante; preparate pentru reglarea creşterii plantelor; produse concentrate lichide de varec.
(531) CFE(8) 24.15.02; 24.15.08; 24.15.13; 27.05.17.
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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;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

(210) 046009
(220) 2020.05.19
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY
Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3,
bir. 32B-2, 3048, Limassol, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2020)
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) 046011
(220) 2020.05.19
(730) IULIUS MEDIA S.R.L., MD
Str. Nicolae Dimo nr. 24, ap. 23,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 09.07.01; 09.07.22;
26.04.16; 26.04.24; 27.05.09.

26.04.04;

(210) 046012
(220) 2020.05.19
(730) MOCAN Dumitru, MD
Str. Timişoara nr. 12,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;

(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;

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;
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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.

(210) 046013
(220) 2020.05.19
(730) MOCAN Dumitru, MD
Str. Timişoara nr. 12,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare.

(210) 046014
(220) 2020.05.19
(730) MOCAN Dumitru, MD
Str. Timişoara nr. 12,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;
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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;
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.

(210) 046015
(220) 2020.05.19
(730) MOCAN Dumitru, MD
Str. Timişoara nr. 12,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare.

(210) 046016
(220) 2020.05.19
(730) MOCAN Dumitru, MD
Str. Timişoara nr. 12,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,

MĂRCI
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare;
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.

(210) 046017
(220) 2020.05.19
(730) MOCAN Dumitru, MD
Str. Timişoara nr. 12,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare;
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(511) NCL(11-2020)
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, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
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;
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice.

(210) 046019
(220) 2020.05.19
(730) MOCAN Dumitru, MD
Str. Timişoara nr. 12,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă.

(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

(210) 046018
(220) 2020.05.19
(730) MOCAN Dumitru, MD
Str. Timişoara nr. 12,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046020
(220) 2020.05.19
(730) MOCAN Dumitru, MD
Str. Timişoara nr. 12,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2020)
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.

(210) 046021
(220) 2020.05.19
(730) MOCAN Dumitru, MD
Str. Timişoara nr. 12,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

(210) 046022
(220) 2020.05.19
(730) Aekyung Industrial Co., Ltd., KR
188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul,
Republica Coreea
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - preparate pentru baie, cu excepţia celor pentru uz medical; şampoane; balsamuri pentru
păr; loţiuni capilare; ulei de păr; vopsele pen-
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tru păr; săpunuri; săpunuri antiperspirante;
produse pentru toaletă; loţiuni cosmetice de
păr; loţiuni tonice pentru păr; uleiuri cosmetice de păr; preparate cosmetice pentru baie; loţiuni pentru baie; săpunuri de baie; săpunuri cosmetice; săpun în calupuri;
35 - publicitate; publicitate on-line într-o reţea
informatizată; prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; asistenţă în conducerea
afacerilor; administrarea comercială a licenţelor produselor şi a serviciilor pentru
terţi; furnizarea informaţiilor de afaceri prin
intermediul unui site; agenţii de importexport; servicii de marketing; furnizarea unei
pieţe on-line pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de produse şi servicii; servicii de vânzare cu
amănuntul sau angro pentru preparate sanitare; promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate pentru terţi pe Internet; publicitate
prin intermediul reţelelor de telefonie mobilă;
agenţii de publicitate; promovare de produse
şi servicii pentru terţi.

(210) 046024
(220) 2020.05.06
(730) CASA ETNO S.R.L., MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 10/2, ap. 48,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice.

(210) 046025
(220) 2020.05.06
(730) ROTARI Ghenadie, MD
Str. Petru Zadnipru nr. 8, bloc 1, ap. 45,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2020)
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 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.

MD - BOPI 7/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 05.03.04; 25.01.13;
25.07.02; 25.07.25; 27.05.21.

25.01.15;

(210) 046027
(220) 2020.05.14
(730) SĂLCUŢA S.R.L., MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova

(210) 046026
(220) 2020.05.14
(730) SĂLCUŢA S.R.L., MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,
Republica Moldova
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vicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.

(540)

(531) CFE(8) 09.01.01; 09.01.06; 09.01.08;
24.17.08; 24.17.21; 26.01.12; 27.05.01.

(210) 046029
(220) 2020.05.20
(730) TATARU Vasile, MD
MD-4432, Pituşca, Călăraşi,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, auriu.
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 05.07.10; 05.13.06; 05.13.25; 25.01.13;
25.01.15; 25.07.25; 27.05.24; 29.01.14.

(210) 046028
(220) 2020.05.20
(730) AFINATEX S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 105, ap. 24,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "CRAMA", "PITUȘCA", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 05.01.01;
06.19.09; 27.05.09.

(511) NCL(11-2020)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi
servicii de cercetare
la acestea; servicii
cercetare industrială
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tehnologice, precum şi
şi de creaţie, referitoare
de analiză, servicii de
şi design industrial; ser-

05.01.08;

(210) 046031
(220) 2020.05.20
(730) INTER AS S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova

06.19.05;

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2020)
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) 27.05.17; 27.05.24.

(210) 046032
(220) 2020.05.28
(730) TRECI COMPANY S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Schinoasa nr. 8/3, MD-2091,
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

MD - BOPI 7/2020
(210) 046033
(220) 2020.05.20
(730) RODALS S.R.L., MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 62/2,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde-închis, verdedeschis, alb, negru.
(511) NCL(11-2020)
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.
(531) CFE(8) 05.03.11; 05.03.13;
24.17.02; 27.05.17; 29.01.14.

05.03.15;

(210) 046038
(220) 2020.05.20
(730) MIRON Pavel, MD
Str-la Mihail Tuhacevski nr. 12, ap. 6,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2020)
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras.

(210) 046039
(220) 2020.05.21
(730) DETOX S.R.L., MD
Str. Calea Orheiului nr. 103,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 046040
(220) 2020.05.21
(730) LUNGU Elena, MD
Str. Libertăţii nr. 37, MD-2089,
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, verde.
(511) NCL(11-2020)
44 - servicii stomatologice.
(531) CFE(8) 02.09.10; 02.09.14;
26.04.09; 27.05.08; 29.01.13.

02.09.20;

(210) 046045
(220) 2020.05.22
(730) TUCANO COFFEE S.R.L., MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2/1, ap.(of.) 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 046046
(220) 2020.05.22
(730) FLORENTINO DELURE S.R.L., MD
Str. Podul Înalt nr. 18, ap. 7,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2020)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 07.05.11; 15.09.18; 27.03.15; 27.05.21.

(210) 046047
(220) 2020.05.22
(730) TRIFAN Iana, MD
Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni
nr. 10, ap. 2, MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;

MD - BOPI 7/2020
(210) 046051
(220) 2020.05.25
(730) M/S TEJ RAM DHARAM PAUL, IN
93, Chanderlok, Pitampura, Delhi-110034,
India
(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; articole pentru
fumători; chibrituri; tutun de mestecat.

(210) 046052
(220) 2020.05.26
(730) CARAS Victoria, MD
Str. Mihai Viteazul nr. 6A, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046050
(220) 2020.05.25
(730) M/S TEJ RAM DHARAM PAUL, IN
93, Chanderlok, Pitampura, Delhi-110034,
India
(540)

(511) NCL(11-2020)
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; articole pentru
fumători; chibrituri; tutun de mestecat.

(591) Culori revendicate: verde, maro, alb.
(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
praf de copt; sare; mirodenii, condimente,
zarzavaturi conservate; sosuri şi alte preparate de condimentare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.03.20;
27.05.19; 29.01.13.

26.13.01;

27.03.11;

(210) 046054
(220) 2020.05.29
(730) VIORICA - COSMETIC S.A., MD
Str. Mesager nr. 1,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - săpunuri dezinfectante; produse dezinfectante de uz menajer; produse dezinfectante
pentru suprafeţe; produse dezinfectante pentru spălare (altele decât săpunuri).

(210) 046056
(220) 2020.05.19
(730) VERIORG S.R.L., MD
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru,
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
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;

(210) 046058
(220) 2020.05.26
(730) COLAJ MEDIA S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 202,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

38 - servicii de telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 01.15.23;
26.11.21; 27.05.01.

05.05.20;

21.01.17;

(210) 046059
(220) 2020.05.26
(730) BIENENHAUS S.R.L., întreprindere mixtă,
MD
Bd. Traian nr. 13, bloc 1, ap. 6,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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MĂRCI
(511) NCL(11-2020)
30 - miere, produse apicole;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 046063
(220) 2020.05.28
(730) LANDAN-CON S.R.L., MD
Str. Nicolae Iorga nr. 15,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru,
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare.

MD - BOPI 7/2020
(210) 046064
(220) 2020.05.28
(730) LANDAN-CON S.R.L., MD
Str. Nicolae Iorga nr. 15,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru,
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare.

(210) 046065
(220) 2020.05.28
(730) LANDAN-CON S.R.L., MD
Str. Nicolae Iorga nr. 15,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2020)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
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.

(210) 046066
(220) 2020.05.28
(730) CARAUS E.D. S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 3/1, ap. 44,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046068
(220) 2020.05.28
(730) BASF Agricultural Solutions Seed US
LLC, US
100 Park Avenue, Florham Park NJ, Statele
Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice pentru utilizare în agricultură, horticultură şi silvicultură, în special preparate pentru fortificarea plantelor, preparate
chimice sau biologice pentru managementul
stresului la plante, preparate pentru reglarea
creşterii plantelor, preparate chimice pentru
tratarea seminţelor, gene de seminţe pentru
protecţia agricolă;
31 - produse agricole, horticole şi forestiere, şi
anume seminţe, grăunţe, boabe şi părţi vegetative ale plantelor tratate cu produse biologice, care nu sunt incluse în alte clase.

(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(11-2020)
11 - aparate de iluminat pentru vehicule, faruri
pentru vehicule;
12 - caroserii pentru vehicule, părţi şi detalii, părţi
şi accesorii pentru vehicule; oglinzi retrovizoare; oglinzi pentru vehicule; geamuri de
vehicule; geamuri pentru automobile; geamuri-lunetă pentru vehicule; mecanisme pentru ridicarea geamurilor folosite la geamurile
de vehicule; jaluzele pentru geamurile vehiculelor;
37 - montarea (instalarea) pieselor pentru vehicule; montarea (instalarea) accesoriilor pentru
vehicule; montarea pieselor de schimb pentru vehicule; montarea şi reparaţia anvelopelor de vehicule; montarea şi instalarea oglinzilor pentru vehicule, geamurilor de vehicule
şi altor părţi şi detalii de vehicule; montarea
parbrizelor pentru autovehicule.
(531) CFE(8) 01.15.09; 03.07.01;
16.03.13; 26.04.15; 29.01.12.
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03.07.25;

(210) 046069
(220) 2020.05.28
(730) BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, Germania
(540)

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice pentru utilizare în agricultură, horticultură şi silvicultură, în special preparate pentru fortificarea plantelor, preparate
chimice sau biologice pentru managementul
stresului la plante, preparate pentru reglarea
creşterii plantelor, preparate chimice pentru
tratarea seminţelor, gene de seminţe pentru
producţia agricolă;
05 - preparate pentru distrugerea şi combaterea
dăunătorilor; insecticide, fungicide, erbicide,
pesticide;
31 - produse agricole, horticole şi forestiere, şi
anume seminţe, grăunţe, boabe şi părţi vegetative ale plantelor tratate cu produse biologice, care nu sunt incluse în alte clase.

MĂRCI
(210) 046070
(220) 2020.05.29
(730) VITA VUIM S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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) 046071
(220) 2020.05.29
(730) VITA VUIM S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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) 046072
(220) 2020.05.29
(730) VITA VUIM S.R.L., MD
Str. Calea Ieşilor nr. 17, of. 34,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 7/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
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) 046073
(220) 2020.05.26
(730) BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, Germania
(540)

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice pentru utilizare în agricultură, horticultură şi silvicultură, în special preparate pentru fortificarea plantelor, preparate
chimice sau biologice pentru managementul
stresului la plante, preparate pentru reglarea
creşterii plantelor, preparate chimice pentru
tratarea seminţelor, gene de seminţe pentru
producţia agricolă, agenţii tensioactivi;
05 - produse pentru distrugerea şi combaterea
dăunătoare, insectelor, fungicide, erbicide,
pesticide.

(210) 046075
(220) 2020.05.27
(730) RAILEAN Serghei, MD
Bd. Moscova nr. 12, bloc 3, ap. 21,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: alb, oranj.
(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 04.05.21; 27.03.02; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 046076
(220) 2020.05.27
(730) DEEA HOUSE S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/2, ap. 100,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: negru, galben.
(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 08.01.01; 08.01.04;
08.01.15; 24.17.02; 24.17.25;
27.05.11; 29.01.12.

08.01.08;
27.01.12;

(210) 046077
(220) 2020.05.28
(730) Top Learning (Beijing) Education Technology Co., Ltd., CN
Rm. 136, 1/F, Bldg. No. 23, East Zone, Yard
No. 10, Xibeiwang Rd. East, Haidian Dist.,
Beijing, China

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 7/2020
(540)

(511) NCL(11-2020)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
(511) NCL(11-2020)
09 - computere; tablete; software; programe de
calculator înregistrate; aplicaţii software de
calculatoare, descărcabile; platforme de software de calculatoare înregistrat sau descărcabil; aplicaţii software descărcabile pentru
telefoane mobile; aplicaţii descărcabile destinate utilizării cu dispozitive mobile; cititoare
de cărţi electronice; publicaţii electronice
descărcabile; software pentru învăţare automată; aparate şi instrumente electronice de
instruire şi didactice;
41 - educaţie; servicii de instruire; organizarea şi
conducerea de workshop-uri; organizarea
expoziţiilor în scopuri culturale sau educative; publicare on-line de cărţi şi reviste electronice; furnizarea publicaţiilor electronice
on-line, nedescărcabile; furnizarea filmelor,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere; servicii de jocuri
video pe Internet; servicii de traducere; servicii de interpretare; servicii de traducere
lingvistică; servicii de bibliotecă; servicii de
bibliotecă de împrumut; servicii de biblioteci
itinerante; servicii de bibliotecă electronică.
(531) CFE(8) 03.07.08; 03.07.13; 03.07.25; 16.01.04;
16.01.11; 16.01.14; 20.07.01; 27.05.01.

(210) 046078
(220) 2020.05.28
(730) TRANSAUTOGAZ S.R.L., MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 151,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 01.15.15;
27.01.25; 27.05.09.

01.15.23;

26.03.23;

(210) 046079
(220) 2020.05.28
(730) LANDAN-CON S.R.L., MD
Str. Nicolae Iorga nr. 15,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
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.

(210) 046080
(220) 2020.05.28
(730) LANDAN-CON S.R.L., MD
Str. Nicolae Iorga nr. 15,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(210) 046085
(220) 2020.05.27
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
Str. Uzinelor nr. 143,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
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.

(210) 046081
(220) 2020.05.28
(730) LANDAN-CON S.R.L., MD
Str. Nicolae Iorga nr. 15,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras.

(511) NCL(11-2020)
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;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 046086
(220) 2020.05.29
(730) QIWI-M S.R.L., MD
Str. Petricani nr. 32,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046084
(220) 2020.06.02
(730) BASARABIA-NORD S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 90/A,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar.
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(591) Culori revendicate: oranj, albastru-închis, alb,
negru.
(511) NCL(11-2020)
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.
(531) CFE(8) 26.01.19; 27.05.19; 29.01.14.

MĂRCI
(210) 046088
(220) 2020.05.29
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, US
300 Park Avenue, New York, New York
10022, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
21 - periuţe de dinţi.

MD - BOPI 7/2020
(210) 046091
(220) 2020.05.29
(730) ALFONSO GARCIA LOPEZ, S.A., ES
Camino de la Fabrica, No. 3, 36995 Poio,
Pontevedra, Spania
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(11-2020)
29 - ton (cu excepţia celui viu); peşte (cu excepţia
celui viu); peşte conservat; ton la conservă;
peşte uscat, gătit şi la conservă; mâncăruri
preparate pe bază de peşte; testacee (cu
excepţia celor vii).
(531) CFE(8) 18.03.09; 18.03.14;
26.04.06; 27.05.24; 29.01.12.

25.03.03;
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TRADEMARKS

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

33487
2020.02.20
2027.10.12
041318
2017.10.12
Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, IT
Viale Virgilio, 55, I-41123 Modena, Italia

(540)

(540)

(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - lucrări de birou.

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”LAMBRUSCO”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(551) Marcă colectivă.
Persoanele autorizate să utilizeze marca
conform Regulamentului de utilizare a
mărcii colective:
Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, IT
Viale Virgilio, 55, I-41123 Modena, Italia
Consorzio Vini Mantovani, IT
Via Calvi, 28, I-46100 Mantova, Italia
Consorzio per la Tutela dei Vini Reggiano
e Colli di Scandiano e di Canossa, IT
Via Crispi, 3, I-42121 Reggio Emilia, Italia
(511) NCL(11-2017)
33 - vinuri Lambrusco produse în conformitate cu
DOP şi IGP în vigoare.
(531) CFE(7) 01.15.15;
11.03.01;
11.03.20; 26.01.16; 27.05.01.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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33681
2020.04.23
2028.09.26
043130
2018.09.26
VINĂRIA ROMĂNEŞTI S.R.L., MD
MD-3728, Romăneşti, Străşeni,
Republica Moldova

33685
2020.05.04
2029.04.15
044166
2019.04.15
DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED, CY
Cyprus, Nicosia, Archangelos, P.C. 2055,
Agiou Epifaniou, 14, Cipru

(540)

11.03.02;
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "france innovation
cosmetics", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; toate produsele susmenţionate provenite din Franţa.
(531) CFE(8) 26.01.18; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01.

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

33716
2020.05.08
2029.06.04
044345
2019.06.04
SÎRBU Anatolie, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

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

33723
2020.05.18
2029.03.22
044003
2019.03.22
MUNTEANU Serghei, MD
Str. Nikolai Zelinski nr. 12, bloc 4, ap. 54,
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Vin", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
33 - vinuri.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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33717
2020.05.08
2029.06.04
044364
2019.06.04
SÎRBU Anatolie, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2019)
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;
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;
40 - prelucrarea materialelor; toate serviciile susmenţionate, cu excepţia purificării gazoase a
efluenţilor, fumurilor şi reciclării deşeurilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "WINERY", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
servicii de alimentaţie publică; servicii de
43 cazare temporară.
(531) CFE(8) 02.07.16; 02.07.23; 02.07.25; 27.05.10.

33731
2020.05.19
2028.12.17
043554
2018.12.17
NASTAS Iurie, MD
Str. Angela Păduraru nr. 13/1,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2018)
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume
servicii de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care
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vânzătorii afişează produsele sau serviciile
care urmează să fie oferite spre vânzare,
achiziţionare sau spre licitare prin intermediul
Internetului, în scopul facilitării vânzării de
produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de
răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii
şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite
de vânzători, serviciilor de performanţă a
cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de
livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea
unui ghid de căutare de publicitate on-line
care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor;
oferirea unei baze de date de căutare on-line
de evaluare pentru cumpărători şi vânzători;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, târguri, expoziţii, boxuri, pavilioane,
magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.

TRADEMARKS
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;

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

33737
2020.05.15
2029.04.19
044157
2019.04.19
LĂCĂTUŞ Ion, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 10/1, ap. 48,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(540)

40 - prelucrarea materialelor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
44 - servicii de agricultură, horticultură şi silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "DYNAMIC", "real
support for business", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, gri-închis.
(511) NCL(11-2019)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,

120

(531) CFE(8) 16.01.04;
16.01.25;
26.02.07; 26.04.09; 27.01.01;
27.05.10; 29.01.13.

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

18.02.01;
27.03.15;

33755
2020.05.25
2029.07.05
044554
2019.07.05
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit

MĂRCI
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costume de scafandru, măşti pentru scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri şi înotători,
mănuşi de scafandru, aparate de respirat
sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare;
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia
produselor de optică, ochelarilor şi părţilor
ale acestora;

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "QUALITY TOBACCO",
"DOUBLE LAYERED FOIL".
(511) NCL(11-2019)
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 ţigară şi chibrituri.

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

33768
2020.05.21
2029.04.22
044174
2019.04.22
RUCAN Minodora, MD
MD-6526, Mereni, Anenii Noi,
Republica Moldova

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.

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

33774
2020.06.02
2029.04.03
044058
2019.04.03
InMusic Brands, Inc., US
200 Scenic View Drive Cumberland,
RI 02864, Statele Unite ale Americii

(540)

(540)

(511) NCL(11-2019)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de detectare, de
testare, de inspectare, de salvare şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea,
reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării
energiei electrice; aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului, imaginilor
sau a datelor; suporturi digitale înregistrate şi
descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; maşini înregistratoare
de încasat, dispozitive de calcul; calculatoare
şi dispozitive periferice pentru calculatoare;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "PROFESSIONAL", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
09 - aparate, instrumente, instalaţii electrice şi
electronice pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului şi obţinerea
efectelor sonore în instrumentele muzicale
utilizate de profesionişti şi amatori, şi anume
transmiţătoare audio; dispozitive pentru prelucrarea sunetelor; dispozitive electrice şi
electronice pentru instrumente muzicale;
dispozitive electronice şi compact-discuri
preînregistrate cu muzică pentru instrumente
muzicale electronice; interfeţe de computer;
tastaturi de calculator; sisteme de calculator
utilizate în muzică; software pentru crearea şi
editarea de muzică şi sunete; software pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii
sunetului dispozitivelor audio; software pentru a controla efecte audio şi pentru a reda
anumite sunete; interfeţe pentru computere
muzicale; dispozitive de control ale claviaturii
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pentru instrumente muzicale; dispozitive de
control pentru producerea şi interpretarea
lucrărilor muzicale; telecomenzi pentru computere muzicale; afişaje electronice digitale
pentru computere muzicale; mixere audio;
dispozitive de mixare audio cu amplificatoare
integrate; mixere audio cu carduri de înregistrare sonoră încorporate; interfeţe sonore;
periferice şi interfeţe audio electronice, dispozitive de control pentru pad-urile tobelor;
dispozitive de control pentru DJ; toate produsele sus-menţionate utilizate în studiouri de
înregistrare, pentru spectacole, pentru înregistrarea şi interpretarea melodiilor şi lucrărilor muzicale, pentru producerea, editarea şi
redarea muzicii;
15 - dispozitive pentru acordarea instrumentelor
muzicale; instrumente muzicale; instrumente
muzicale electronice; instrumente muzicale
electronice de suflat; tobe (instrumente muzicale); tobe electronice; tobe; pad-uri pentru
tobe; module de tobe; cinele metalice electronice (instrumente muzicale); cinele electronice (instrumente muzicale); piane digitale; claviaturi pentru instrumentele muzicale;
claviaturi pentru fortepiano; clape pentru
instrumente
muzicale;
clape
pentru
fortepiano; instrumente cu clape; pedale pentru efecte sonore pentru instrumente muzicale; pedale pentru efecte electronice utilizate
la chitare; regulatoare de intensitate pentru
piane mecanice; pedale (suporturi pentru
pedale de instrumente muzicale); pedale
pentru fortepiano; recordere (instrumente
muzicale); sintetizatoare; huse pentru instrumentele muzicale cu clape; instrumente
de percuţie.
(531) CFE(8) 27.05.01.

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

33787
2020.06.02
2029.06.18
044450
2019.06.18
DOMENIU LA PRUT S.R.L., MD
MD-3629, Gherman, Ungheni,
Republica Moldova

TRADEMARKS
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”DOMAINE”, ”PRUT”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 05.13.06;
05.13.25;
24.01.12; 24.01.18; 24.01.20;
24.13.24; 24.13.25; 27.05.17.

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

21.01.02;
24.09.08;

33825
2020.06.10
2029.07.18
044610
2019.07.18
BAITOI Victor, MD
Bd. Constantin Negruzzi nr. 2/3, ap. 13,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: ”РУССКИЙ”, ”ХИТ”.
(511) NCL(11-2019)
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(8) 28.05.00.
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MĂRCI
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(580)
(800)

33916
2020.05.15
2027.11.22
046023
2017.11.22
87464805
2017.05.25
US
2020.05.15
1382250, 2017.11.22, US

MD - BOPI 7/2020
(730) Evolus, Inc., US
520 Newport Center Dr., Suite 1200
Newport Beach, CA 92660,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2017)
05 - neurotoxine injectabile.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în iunie 2020
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
(151)
Data înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
Nr. BOPI

(450)
Nr.
BOPI

4

5

6

7

8

9

33487

2020.02.20

33

3/2019

7/2020

Nr.
crt.

(210)
Nr. de
depozit

(220)
Data de
depozit

(111)
Nr. înregistrării

1

2

3

1

041318

2017.10.12

Consorzio Tutela del
Lambrusco di Modena, IT
Consorzio Vini Mantovani, IT
Consorzio per la Tutela dei
Vini Reggiano e Colli di
Scandiano e di Canossa, IT

2

044276

2019.05.21

33521

2020.02.25

07,09,35,
41,42

3

044631

2019.07.24

33680

2020.05.20

05

4

043130

2018.09.26

33681

2020.04.23

5

044599

2019.07.19

33682

6

044598

2019.07.19

7

044596

8

KIOXIA Corporation, JP

7/2019

Janssen Pharmaceutica NV,
BE

9/2019

33,35

VINĂRIA ROMĂNEŞTI
S.R.L., MD

11/2018

2020.05.04

03,21

DAUDETTE ENTERPRISES
LIMITED, CY

9/2019

33683

2020.05.04

03

DAUDETTE ENTERPRISES
LIMITED, CY

9/2019

2019.07.19

33684

2020.05.04

25

DAUDETTE ENTERPRISES
LIMITED, CY

9/2019

044166

2019.04.15

33685

2020.05.04

03

DAUDETTE ENTERPRISES
LIMITED, CY

6/2019

9

044329

2019.05.29

33686

2020.05.04

05

Abbott Laboratories, US

9/2019

10

044517

2019.07.09

33687

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

11

044518

2019.07.09

33688

2020.05.06

05

PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

12

044519

2019.07.09

33689

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

13

044520

2019.07.09

33690

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

14

044522

2019.07.09

33691

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

15

044523

2019.07.09

33692

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

16

044524

2019.07.09

33693

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

17

044525

2019.07.09

33694

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

18

044526

2019.07.09

33695

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019
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2

3

4

5

6

7

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

8

19

044530

2019.07.09

33696

2020.05.06

20

044531

2019.07.09

33697

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

21

044532

2019.07.09

33698

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

22

044534

2019.07.09

33699

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

23

044535

2019.07.09

33700

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

24

044536

2019.07.09

33701

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

25

044537

2019.07.09

33702

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

26

044538

2019.07.09

33703

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

27

044539

2019.07.09

33704

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

28

044541

2019.07.09

33705

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

29

044264

2019.05.20

33706

2020.04.30

03

Mary Kay Inc., corporaţie din
statul Delaware, US

8/2019

30

044284

2019.05.22

33707

2020.04.28

29,30,31,
32,35

Bakkour Rashid, MD

8/2019

31

044418

2019.06.13

33708

2020.04.27

06,19,37

ARLENGO S.R.L., MD

8/2019

32

044419

2019.06.13

33709

2020.04.27

06,19,37

ARLENGO S.R.L., MD

8/2019

33

044357

2019.06.03

33710

2020.05.11

05,35

NGUYEN SI TRUNG KY., MD

9/2019

34

044229

2019.05.14

33711

2020.05.13

25

35

043876

2019.02.21

33712

2020.05.07

01,03

36

044327

2019.05.27

33714

2020.05.07

37

043661

2019.01.14

33715

38

044345

2019.06.04

33716

39

044364

2019.06.04

40

044353

41

9

Spartan Race, Inc., US

8/2019

CIBIZOV Denis, MD

4/2019

29,30,32,33,
41,43,44

CUZNETOV Iurie, MD

8/2019

2020.05.07

32,33

CUZNETOV Iurie, MD

8/2019

2020.05.08

33

SÎRBU Anatolie, MD

7/2019

7/2020

33717

2020.05.08

33,41,43

SÎRBU Anatolie, MD

8/2019

7/2020

2019.05.31

33718

2020.05.15

44

STRATULAT Mihail, MD

7/2019

044402

2019.06.05

33719

2020.05.13

21,32

BALABAN INTRAVEST
S.R.L., societate comercială,
MD

8/2019

42

044265

2019.05.20

33720

2020.04.30

30

PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, US

8/2019

43

044266

2019.05.20

33721

2020.04.28

30

PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, US

8/2019

44

044583

2019.07.12

33722

2020.05.19

35,38,41

GMG PRODUCTION S.R.L.,
MD

9/2019

45

044003

2019.03.22

33723

2020.05.18

17,20,35,
40,41

MUNTEANU Serghei, MD

6/2019

46

044420

2019.06.13

33724

2020.05.19

28

MGA Entertainment, Inc., US

9/2019

47

044421

2019.06.13

33725

2020.05.19

28

MGA Entertainment, Inc., US

9/2019

48

044422

2019.06.13

33726

2020.05.19

28

MGA Entertainment, Inc., US

9/2019

49

044423

2019.06.13

33727

2020.05.19

28

MGA Entertainment, Inc., US

9/2019

7/2020
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1

2

3

4

5

6

7

50

044424

2019.06.13

33728

2020.05.19

28

MGA Entertainment, Inc., US

51

044425

2019.06.13

33729

2020.05.18

28

MGA Entertainment, Inc., US

9/2019

52

044369

2019.06.04

33730

2020.05.18

16,34,35

Flavors of Americas S.A., PY

9/2019

53

043554

2018.12.17

33731

2020.05.19

35

NASTAS Iurie, MD

3/2019

54

044623

2019.07.23

33732

2020.05.20

05

ADAMA MAKHTESHIM LTD.,
IL

9/2019

55

044510

2019.07.01

33733

2020.05.19

01,02,19,37

TERMICAN Sergiu, MD

9/2019

56

044489

2019.06.27

33734

2020.05.18

06,20

TERMICAN Sergiu, MD

8/2019

57

044390

2019.06.10

33735

2020.05.18

01,02,19,37

58

044428

2019.06.17

33736

2020.05.18

35,39

59

044157

2019.04.19

33737

2020.05.15

09,35,36,37,
38,39,40,41,
42,44,45

60

041580

2017.11.23

33738

2020.05.15

33

PASCARU Adrian, MD

3/2018

61

044582

2019.07.12

33739

2020.05.19

03,44

CROITORU Daniela, MD

9/2019

62

044639

2019.07.26

33740

2020.05.19

35,42

SEEDECO SEMENCES
S.R.L., MD

9/2019

63

044640

2019.07.26

33741

2020.05.19

01,31,42,44

SEEDECO SEMENCES
S.R.L., MD

9/2019

64

044506

2019.06.28

33742

2020.05.18

32

Reign Beverage Company
LLC, US

10/2019

65

044507

2019.06.28

33743

2020.05.18

32

Reign Beverage Company
LLC, US

10/2019

66

044581

2019.07.11

33744

2020.05.18

34

SMS Tobacco Trading, MY

9/2019

67

044586

2019.07.14

33745

2020.05.19

33

SĂLCUŢA S.R.L., MD

9/2019

68

044562

2019.07.09

33746

2020.05.18

36

Qatar Sports Investment, QA

9/2019

69

044411

2019.06.12

33747

2020.05.18

05

SOPHARMA AD, BG

9/2019

70

044609

2019.07.18

33748

2020.05.18

35,37,38,39,
41,42,45

CENTRUL DE TEHNOLOGII
INFORMAŢIONALE ÎN
FINANŢE, instituţie publică,
MD

9/2019

71

043924

2019.03.11

33749

2020.05.19

35,43

CHISELIOV Aliona, MD

6/2019

72

044527

2019.07.09

33750

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

73

044528

2019.07.09

33751

2020.05.06

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

74

044529

2019.07.09

33752

2020.05.19

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

75

044533

2019.07.09

33753

2020.05.20

05

PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY "KYIV VITAMIN
PLANT", UA

9/2019

76

044503

2019.07.01

33754

2020.05.19

29

Sime Darby Plantation Berhad, MY

10/2019

77

044554

2019.07.05

33755

2020.05.25

34

Gallaher Limited, GB

9/2019

35,38,41,44

Philip Morris Products S.A.,
CH

9/2019

8

TERMICAN Sergiu, MD

8/2019

PRIM-LOGIST S.R.L., MD

8/2019

LĂCĂTUŞ Ion, MD

7/2019

78

043896

2019.03.05

33756

2020.04.30

79

043406

2018.11.20

33757

2020.05.25

07,12

Caterpillar Inc., US

7/2019

80

043407

2018.11.20

33758

2020.05.25

07,12

Caterpillar Inc., US

7/2019

35,41,42

BOGANASTIUC Andrei, MD

9/2019

21,33

PASCARU Adrian, MD

8/2019

81

044645

2019.07.26

33759

2020.05.25

82

044400

2019.06.03

33760

2020.05.25

BESCHIERU Nichita, MD
83

044514

2019.07.02

33761

2020.05.25

33

84

044630

2019.07.24

33762

2020.05.25

09,42,44

85

044632

2019.07.24

33763

2020.05.25

86

044633

2019.07.24

33764

2020.05.25
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9/2019

CODÎMSCHII Alexandr, MD

9/2019

SISTEROV Maxim, MD

9/2019

33

CERVEN Larisa, MD

9/2019

33

CERVEN Larisa, MD

9/2019

7/2020

7/2020

7/2020

MĂRCI
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2

3

4

5

6

7

87

044649

2019.07.25

33765

2020.05.25

39

CHELTUIALA Radu, MD

9/2019

88

044515

2019.07.03

33766

2020.05.26

05

Abbott Products Operations
AG, CH

10/2019

89

044516

2019.07.03

33767

2020.05.26

05

Abbott Products Operations
AG, CH

10/2019

90

044174

2019.04.22

33768

2020.05.21

09,42

RUCAN Minodora, MD

6/2019

91

036767

2015.03.25

33769

2020.05.26

33

Fratelli Martini Secondo Luigi
S.p.A., IT

4/2015

92

043190

2018.10.08

33770

2020.05.22

03,14,16,18,
21,25,28,32,
35,41,43,45

GONDIU Cătălina, MD

12/2018

93

043191

2018.10.08

33771

2020.05.22

25,35,41

GONDIU Cătălina, MD

12/2018

94

044608

2019.07.18

33772

2020.05.20

24

PIETRARU Pantelimon, MD

9/2019

95

044657

2019.07.29

33773

2020.05.20

07,35,37,40

96

044058

2019.04.03

33774

2020.06.02

09,15

97

044502

2019.06.28

33775

2020.05.19

98

044504

2019.06.28

33776

8

CRIS S.R.L., MD

9/2019

InMusic Brands, Inc., US

8/2019

12,20,28,35

Lashmanova Iryna Volodymyrivna, UA

10/2019

2020.05.19

12,20,28,35

Lashmanova Iryna Volodymyrivna, UA

10/2019

MAXNUTS S.R.L., MD

3/2019

FOCŞA Victor, MD

9/2019

LUPUŞOR Eugeniu, MD

10/2019

99

043669

2019.01.17

33777

2020.05.27

29,30,31,35

100

044392

2019.06.10

33778

2020.05.28

25,44

101

044473

2019.06.20

33779

2020.05.26

42

102

042779

2018.07.11

33780

2020.05.26

30,43

FOOD FAMILY S.R.L., MD

9/2018

103

044587

2019.07.16

33781

2020.06.02

11,35,43

NICOLAESCU Constantin,
MD

10/2019

104

044230

2019.05.14

33782

2020.06.02

28

Spartan Race, Inc., US

10/2019

105

044297

2019.05.23

33783

2020.06.02

32

Reign Beverage Company
LLC, US

10/2019

106

044298

2019.05.23

33784

2020.06.02

32

Reign Beverage Company
LLC, US

10/2019

107

044547

2019.07.03

33785

2020.06.02

20,21,33

BESCHIERU Nichita, MD

9/2019

9

7/2020

7/2020

PASCARU Adrian, MD
108

044557

2019.07.08

33786

2020.06.02

29

109

044450

2019.06.18

33787

2020.06.02

33,43

110

044306

2019.05.24

33788

2020.06.02

111

044314

2019.05.24

33789

112

042898

2018.08.06

113

044368

114

044561

115

ROGOB S.R.L., firmă de
producţie şi comerţ, MD

10/2019

DOMENIU LA PRUT S.R.L.,
MD

8/2019

32

Reign Beverage Company
LLC, US

10/2019

2020.06.02

32

Reign Beverage Company
LLC, US

10/2019

33790

2020.05.29

16,35

TAVNAT-EXIM S.R.L., societate comercială, MD

11/2018

2019.06.04

33791

2020.06.02

34

Flavors of Americas S.A., PY

10/2019

2019.07.09

33792

2020.06.02

03

Mary Kay Inc., corporaţie din
statul Delaware, US

10/2019

044591

2019.07.16

33793

2020.06.02

36

Mary Kay Inc., corporaţie din
statul Delaware, US

10/2019

116

044592

2019.07.16

33794

2020.06.02

36

Mary Kay Inc., corporaţie din
statul Delaware, US

10/2019

117

044593

2019.07.16

33795

2020.06.02

29,30

PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, US

10/2019

118

044125

2019.04.12

33796

2020.02.14

03

ACTIV SISTEM GRUP S.R.L.,
MD

6/2019

119

044610

2019.07.18

33825

2020.06.10

38

BAITOI Victor, MD

9/2019

120

044687

2019.08.05

33899

2020.06.16

44

SANNOUFI Eyad, MD

10/2019

121

046023

2017.11.22

33916

2020.05.15

05

Evolus, Inc., US

7/2020

7/2020
7/2020
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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

1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2

3

1

3R 56

2030.02.01

2

3R 62

2030.02.01

3

3R 63

4

(511) Clase

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

(441/442)
Nr. BOPI

(450)
Nr.
BOPI

4

5

6

03,09,14,16,
18,24,25,27,
33,34

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC., US
10960 Wilshire Blvd., Suite 2200, Los Angeles,
California 90024, Statele Unite ale Americii

4-5/1994

03,09,14,16,
24,27,33,34

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC., US
10960 Wilshire Blvd., Suite 2200, Los Angeles,
California 90024, Statele Unite ale Americii

7-8/1994

2030.02.01

03,09,14,16,
24,27,33,34

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC., US
10960 Wilshire Blvd., Suite 2200, Los Angeles,
California 90024, Statele Unite ale Americii

4-5/1994

3R 148

2030.06.06

14

7-8/1994

5

3R 244

2030.04.28

14

6

2R 7624

2030.01.26

05

SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), JP
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonia
AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P.,
US
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502,
Statele Unite ale Americii
Syngenta Limited, GB
Jealott’s Hill International Research Centre,
Bracknell, Berkshire, United Kingdom RG42
6EY, Regatul Unit

7

2R 7755

2030.03.06

38,41

8

2R 7803

2030.04.10

08

9

2R 7816

2030.04.27

14

10

2R 7876

2030.05.25

11

2R 7955

12

7

7-8/1994

6/2000

12/2000

Fox Media LLC, a Delaware limited liability
company, US
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA
90035, Statele Unite ale Americii

9/2000

2/2001

The Gillette Company LLC, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a
Bulova, US
th
Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 29
Floor, New York, New York 10118, Statele
Unite ale Americii

10/2000

3/2001

10/2000

3/2001

05

JSC "NIZHPHARM", RU
Salganskaya str., 7, GSP-459, Nizhny Novgorod 603950, Federaţia Rusă

11/2000

4/2001

2030.07.07

33

12/2000

5/2001

2R 8072

2030.07.19

36

RENAISSANCE-PERFECT S.R.L., MD
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
Allianz SE, DE
Koeniginstrasse 28, 80802, München,
Germania

2/2001

7/2001

13

2R 8377

2030.02.22

35,42

10/2000

12/2001

14

2R 8485

2030.12.06

10

AGRIMATCO-SERVICE S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Str. Tighina nr. 55,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., US
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, Statele Unite ale Americii

10/2001

3/2002
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1

2

3

4

15

2R 8953

2030.11.16

01,05,06,07,
09,11,37

16

R 20631

2030.02.04

30

17

R 20652

2029.11.02

11

18

R 20653

2030.02.19

35

19

R 20672

2029.12.21

03,16

20

R 20911

2030.02.19

35

21

R 20980

2030.05.18

05

22

R 21155

2030.05.06

30

23

R 21205

2030.03.24

03

24

R 21227

2030.03.23

02,19

25

R 21307

2030.04.21

33

26

R 21311

2030.05.27

05

27

R 21334

2030.06.09

02,35

28

R 21336

2030.07.02

02,35

29

R 21345

2030.05.06

30

30

R 21378

2030.04.29

31

R 21379

32

5

6

7

7/2001
5/2002
4/2010

10/2002

1/2010

2/2011

6/2010

2/2011

RAZLOGA Rostislav, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 87,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

3/2010

2/2011

AURĂRIE-VS S.R.L., MD
Str. Ismail nr. 102/6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
DEPOFARM S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova
SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5/5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
TATARU Olesea, MD
Str. Albişoara nr. 86/3, ap. 409,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

6/2010

2/2011

7/2010

4/2011

8/2010

5/2011

7/2010

5/2011

7/2010

5/2011

Limited Liability Company "TM-Servis", RU
8, 2-nd Brestskaya str., RU-125047 Moscow,
Federaţia Rusă
BioMarin Pharmaceutical Inc., US
105 Digital Drive, Novato, California 94949,
Statele Unite ale Americii
ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

8/2010

6/2011

8/2010

6/2011

9/2010

6/2011

9/2010

6/2011

8/2010

6/2011

12,17

Marpal SA Administração e Participações, BR
Av. Cristóvão Colombo, 2834, Sala 901, CEP
90560-002-Porto Alegre - Rio Grande do Sul,
Brazilia

9/2010

7/2011

2030.04.29

01,04,12,16,
17

Marpal SA Administração e Participações, BR
Av. Cristóvão Colombo, 2834, Sala 901, CEP
90560-002-Porto Alegre - Rio Grande do Sul,
Brazilia

9/2010

7/2011

R 21391

2030.02.24

35,38,41

6/2010

7/2011

33

R 21393

2030.02.19

35

6/2010

7/2011

34

R 21394

2030.02.19

35

RADIO TOP S.R.L., MD
Str. Bucovinei nr. 9,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
AURĂRIE-VS S.R.L., MD
Str. Ismail nr. 102/6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
AURĂRIE-VS S.R.L., MD
Str. Ismail nr. 102/6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

7/2010

7/2011

Alfa Laval Corporate AB, SE
P.O. Box 73, SE-221 00 Lund, Suedia
Jacobs Douwe Egberts DE GmbH, DE
Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen,
Germania
BODRUG Marian, MD
Str. Sfatul Ţării nr. 12, ap. 6,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
AURĂRIE-VS S.R.L., MD
Str. Ismail nr. 102/6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

1/2011
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35

2
R 21395

3
2030.02.19

4
35

5
AURĂRIE-VS S.R.L., MD
Str. Ismail nr. 102/6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

6
7/2010

7
7/2011

36

R 21399

2030.06.02

44

11/2010

7/2011

37

R 21403

2030.07.08

11

10/2010

7/2011

38

R 21503

2030.05.28

30

Dent V.I.P. S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 34,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.,
LTD, CN
NO. 64, NORTH FENJIANG ROAD,
CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA
Sovmestnoe predpriyatie otkrytoe
aktsionernoe obshchestvo "Spartak", BY
d. 63, ul. Sovetskaya, 246655 Gomel, Belarus

9/2010

8/2011

39

R 21541

2030.09.02

01,04,07

SIN HOLDING LIMITED, VG
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola, Insulele Virgine (Britanice)

12/2010

8/2011

40

R 21568

2030.06.10

29,30,35,39

9/2010

8/2011

41

R 21620

2030.04.27

34

Arta Culinarului S.R.L., MD
Str. Calea Moşilor nr. 24, bloc 4,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
KT & G Corporation, KR
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republica Coreea

7/2010

9/2011

42

R 21639

2030.04.21

25

7/2010

9/2011

43

R 21673

2030.05.26

29

9/2010

9/2011

44

R 21674

2030.05.26

29

9/2010

9/2011

45

R 21684

2030.05.06

30

8/2010

9/2011

46

R 21741

2030.06.24

03,04,05,11

Vanity Fair, Inc., US
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103, Statele Unite ale Americii
PPC Marketing, Ltd., Texas Limited
Partnership (having Pilgrim’s Pride Corporation, a Delaware Corporation, as its General
Partner), US
1770 Promontory Circle, Greeley, Colorado
80634, Statele Unite ale Americii
PPC Marketing, Ltd., Texas Limited
Partnership (having Pilgrim’s Pride Corporation, a Delaware Corporation, as its General
Partner), US
1770 Promontory Circle, Greeley, Colorado
80634, Statele Unite ale Americii
SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5/5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home
Limited, GB
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1
3UH, Regatul Unit

10/2010

12/2011

47

R 21838

2030.05.06

30

8/2010

11/2011

48

R 21859

2030.11.23

29

2/2011

11/2011

49

R 21872

2030.06.10

29,30,35,39

9/2010

12/2011

50

R 21887

2030.02.19

35

7/2010

12/2011

51

R 21888

2030.03.26

06,09,11,35,
37

6/2010

12/2011

52

R 22082

2030.05.06

30

9/2010

1/2012
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SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5/5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
Oleina S.A., CH
13 route de Florissant, 1206 Geneva, Elveţia
Arta Culinarului S.R.L., MD
Str. Calea Moşilor nr. 24, bloc 4,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
AURĂRIE-VS S.R.L., MD
Str. Ismail nr. 102/6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
CREŢU Sergiu, MD
Str. Botanica Veche nr. 2, ap. 26,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5/5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
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2

3

4

53

R 22273

2030.03.31

09,35,36,38,
41,42,45

54

R 22384

2030.07.23

33

55

R 22620

2030.05.06

30

56

R 22621

2030.05.06

30

57

R 22812

2030.06.17

05

5
Facebook, Inc., US
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,
Statele Unite ale Americii
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5/5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
SANDRILIONA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5/5,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
Ironwood Pharmaceuticals, Inc., US
100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 02110, Statele Unite ale Americii

6

7

7/2010

3/2012

10/2010

4/2012

9/2010

6/2012

9/2010

6/2012

8/2012
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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. 161/2007 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. 161/2007 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

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

Expected expiration date of the registration
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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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

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

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

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

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

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE 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
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BA1L Cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale /
Applications for registration
of industrial designs

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data
publicării acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din
Legea nr. 161/2007 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.

A

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. 161/2007 on
the Protection of Industrial Designs has been met.
The applications for registration of the industrial designs shall be published in BOPI in the order
of classes in accordance with the Locarno Classification.
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DESIGN
modelul 8 - gri, bej, alb;
modelul 9 - negru, bej, cafeniu;
modelul 10 - bej, alb, cafeniu;
modelul 11 - gri, bej, alb;
modelul 12 - gri, bej;
modelul 13 - gri, cafeniu, roz, alb, negru.
(71)(72) TUTUNARU Tudor, MD
Str. Ion Creangă nr. 18, MD-3737,
Vorniceni, Străşeni, Republica Moldova
(74) BUNESCU Marian
(54) Mobilă

(51) LOC (12) Cl. 06-01
(21) f 2020 0007
(22) 2020.02.26
(28) 13
(57) Culori revendicate: modelul 1 - gri, bej;
modelul 2 - roşu, alb, bej, cafeniu;
modelul 3 - turcoaz, alb;
modelul 4 - albastru;
modelul 5 - gri, bej, sur, turcoaz, cafeniu;
modelul 6 - gri, cafeniu;
modelul 7 - roz, alb, negru, gri;
(55)

1.1

1.2

1.3
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(21) f 2020 0007

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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DESIGN

(21) f 2020 0007

2.6

2.7

2.8

140

DESIGN
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(21) f 2020 0007

3.1

3.2

3.3

141
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DESIGN

(21) f 2020 0007

3.4

4.1

4.2

142

DESIGN
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(21) f 2020 0007

4.3

5.1

5.2

5.3
143
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DESIGN

(21) f 2020 0007

6.1

6.2

6.3

7.1
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(21) f 2020 0007

7.2

7.3

8.1

145
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DESIGN

(21) f 2020 0007

8.2

9.1

9.2

146

DESIGN

MD - BOPI 7/2020

(21) f 2020 0007

9.3

10

11.1

11.2
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DESIGN

(21) f 2020 0007

11.3

11.4

11.5
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(21) f 2020 0007

12.1

12.2

12.3

149
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DESIGN

(21) f 2020 0007

12.4

13.1

13.3

150

13.2

13.4

DESIGN

MD - BOPI 7/2020

(21) f 2020 0007

13.5

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

LOC (12) Cl. 09-03; 13-99
f 2020 0020
2020.05.15
1

13.6

(71) SD ENERGY ENGINEERING GROUP
S.R.L., MD
Str. Iurie Gagarin nr. 1, MD-2068,
Ialoveni, Republica Moldova
(54) Cutie pentru contoare

(55)

1.1

1.2
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DESIGN

(21) f 2020 0020

1.3

1.4

1.5

1.6

(51) LOC (12) Cl. 09-05
(21) f 2020 0015
(22) 2020.03.20
(28) 12
(57) Culori revendicate: modelul 1 - alb,
roşu, galben;
modelul 2 - alb, roşu, galben;
modelul 3 - alb, roşu, galben;
modelul 4 - alb, roşu, galben;
modelul 5 - alb, roşu, galben;
modelul 6 - alb, roşu, galben;

modelul 7 - alb, galben, albastru;
modelul 8 - alb, galben, albastru;
modelul 9 - alb, galben, albastru;
modelul 10 - alb, galben, albastru;
modelul 11 - alb, galben, albastru;
modelul 12 - alb, galben, albastru.
(71)(72) CURCHI Mihail, MD
Str. Ştefan Neaga nr. 20, ap. 8,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(74) BUNESCU Marian
(54) Ambalaje

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează
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(21) f 2020 0015

1

2

3

4

5

6
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DESIGN

(21) f 2020 0015
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7

8

9

10

11

12
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diferite nuanţe, albastru de diferite
nuanţe;
desenul 9 - alb, negru, roşu, galben, roz de
diferite nuanţe;
desenul 10 - alb, negru, roşu, galben de
diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe,
bej, maro de diferite nuanţe;
desenul 11 - alb, negru, roşu de diferite
nuanţe, galben de diferite nuanţe, verde
de diferite nuanţe, gri, bej, maro de
diferite nuanţe;
desenul 12 - alb, negru, roşu, oranj, galben de
diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe,
bej, maro de diferite nuanţe;
desenul 13 - alb, negru, roşu, oranj, galben de
diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe,
bej, maro de diferite nuanţe;
desenul 14 - alb, negru, roşu, galben, verde,
roz de diferite nuanţe;
desenul 15 - alb, negru, roşu, bordo, maro de
diferite nuanţe;
desenul 16 - alb, negru;
desenul 17 - alb, roşu, galben, bej, verde de
diferite nuanţe;
desenul 18 - alb, roşu, galben, bej, verde de
diferite nuanţe.
(71) SPOLEM-IMPEX S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 9, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(74) ŞTIRBU Natalia
(54) Etichete

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

LOC (12) Cl. 19-08
f 2020 0004
2020.02.10
18
Culori revendicate:desenul 1 - alb,
negru, albastru, roşu de diferite nuanţe,
verde de diferite nuanţe, bej, maro de
diferite nuanţe;
desenul 2 - alb, negru, albastru, roşu de
diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe,
bej, maro de diferite nuanţe;
desenul 3 - alb, negru, albastru, roşu de
diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe,
bej, maro de diferite nuanţe;
desenul 4 - alb, negru, roşu, galben de diferite
nuanţe, verde de diferite nuanţe, bej,
maro de diferite nuanţe;
desenul 5 - alb, negru, roşu, galben de diferite
nuanţe, verde de diferite nuanţe, bej,
maro de diferite nuanţe;
desenul 6 - alb, negru, roşu de diferite nuanţe,
albastru de diferite nuanţe, verde, bej,
maro de diferite nuanţe, oranj de diferite
nuanţe;
desenul 7 - alb, negru, verde, galben, roşu,
bej, maro de diferite nuanţe, roz de
diferite nuanţe, albastru de diferite
nuanţe;
desenul 8 - alb, negru, verde, galben, roşu,
bej, maro de diferite nuanţe, roz de

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

1

2
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(21) f 2020 0004

3

4

5
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(21) f 2020 0004

6

7

8

9
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(21) f 2020 0004

10

11

12

13

14

15
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(21) f 2020 0004

16

17

18
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(51)
(21)
(22)
(28)
(57)

DESIGN

LOC (12) Cl. 19-08
f 2020 0024
2020.05.25
2
Culori revendicate: desenul 1 - albastru,
galben, alb;

desenul 2 - albastru, galben, alb.
(71)(72) MAŞCAUŢAN Eduard, MD
Str-la Hotinului nr. 13, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(54) Etichete

(55)

1

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

(55)

160

LOC (12) Cl. 21-01
f 2020 0011
2020.03.04
43

2

(71)

(72)
(74)
(54)

GEEK TOYS S.R.L., MD
Str. Alexe Mateevici nr. 111, ap. 1, MD2009, Chişinău, Republica Moldova
PETROV Pavel, MD
SÎSOEVA Valentina
Puzzle-uri
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(21) f 2020 0011

1.1

2.1

1.2

2.2
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(21) f 2020 0011

3.1

3.2

4.2
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5.2

6.2

6.1

7.1
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7.2

8.1

8.2
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9.2

10.2

10.1

11.1
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(21) f 2020 0011

11.2

12.2

13.2

166
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(21) f 2020 0011

14.2

15.2

15.1

16.1
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(21) f 2020 0011
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16.2

17.1

17.2

18.1

DESIGN

MD - BOPI 7/2020

(21) f 2020 0011

18.2

19.2

19.1

20.1
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(21) f 2020 0011

20.2

21.2

170

21.1

22.1

DESIGN

MD - BOPI 7/2020
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22.2

24.1

23.1

24.2

23.2

25.1
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25.2

26.2
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27.2

28.2

28.1

29.1
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29.2

30.1

30.2
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(21) f 2020 0011

31.2

32.2

32.1

33.1
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(21) f 2020 0011

33.2
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34.1

34.2

35.1

35.2

36.1

DESIGN

MD - BOPI 7/2020

(21) f 2020 0011

36.2

37.2

37.1

38.1
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38.2

39.1

39.2

40.1
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(21) f 2020 0011

40.2

41.1

41.2

42.1

42.2

43.1
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(21) f 2020 0011

43.2

(51)
(21)
(22)
(28)
(57)
(71)

LOC (12) Cl. 29-02
f 2020 0019
2020.05.14
6
Culori revendicate: modelul 1 - bej, alb.
CLIC MEDIA GRUP S.R.L., MD
Str. Haltei nr. 31/2, ap. 39, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova

(72)
(74)
(54)

(55)

1.1

180

ILIEŞ Elena, MD
GOREMICHINA Ludmila
Măşti, mască cu ecran, set de
protecţie şi elemente pentru măşti de
protecţie
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(21) f 2020 0019

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2
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DESIGN

(21) f 2020 0019

2.3

2.4

2.5

2.6

182
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(21) f 2020 0019

3.2

4.1

4.2

5

6.1

6.2
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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
Nr.
crt.

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

(51)
Clase

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

1

f 2019 0050

2019.07.16

07-02

1

2

f 2019 0056

2019.08.13

06-01

1

3

f 2019 0060

2019.08.21

06-01

6

4

f 2019 0062

2019.09.02

25-02

4

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

NICOLAESCU Constantin, MD
Str. Valeriu Cupcea nr. 40/1, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
CONFORT, MD
Str. Mesager nr. 19, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
VIALDAR-MOB S.R.L., MD
f/s, MD-3438, Negrea, Hînceşti,
Republica Moldova
ZDROBĂU Vladislav, MD
Str. Vînătorilor nr. 16, MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova

(43) Nr.
BOPI
12/2019

10/2019

10/2019

10/2019

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
(numărul desenului și modelului industrial), 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)(20)
Nr. de desene şi
modele industriale
(nr. desenului şi
modelului industrial)

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

1

1860

f 2019 0002

2019.01.11

2 (3, 4)

2

1861

09-01,
07
23-03

f 2019 0023

2019.04.04

3

1862

19-08

f 2019 0028

2019.04.15

4

1863

19-08

f 2019 0036

2019.05.17

5

1864

32-00

f 2019 0038

2019.05.21

6

1865

32-00

f 2019 0039

2019.05.22

7

1866

12-15

f 2019 0019

2019.03.26

1

DAVANTI TYRES LIMITED,
GB

(44)
Nr.
BOPI

BESCHIERU Nichita, MD

2/2020

1

NICOLAESCU Constantin, MD

3

GUŢU Serghei, MD

1
1

RENAISSANCE PERFECT
S.R.L., MD
TERMICAN Sergiu, MD

2/2020
2/2020
2/2020

10

TERMICAN Sergiu, MD

2/2020
2/2020
2/2020

185
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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, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

1

(18)
(11)
Data
Nr.
expirării
certificareînnoirii
tului
291
2025.08.04

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

f 2000 0060

2000.08.04

09-01,
05

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

2

820

2025.04.08

f 2005 0054

2005.04.08

09-01

2

3

866

2025.06.06

f 2005 0073

2005.06.06

19-08

2

4

867

2025.07.19

f 2005 0092

2005.07.19

19-08

4

5

1321

2025.06.11

f 2010 0064

2010.06.11

09-01

3

6

1682

2025.05.12

f 2015 0042

2015.05.12

32-00

20

7

1697

2025.04.14

f 2015 0033

2015.04.14

25-02,
03

18

8

1702

2025.09.28

f 2015 0089

2015.09.28

09-03

10

9

1720

2025.04.30

f 2015 0036

2015.04.30

19-08

29

186

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

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

AROMA S.A., MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

4/2001
12/2001

"SUVOROV-VIN"
S.R.L., MD
Str. Columna, 108,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
"SUVOROV-VIN"
S.R.L., MD
Str. Columna, 108,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

11/2005
7/2006

"SUVOROV-VIN"
S.R.L., MD
Str. Columna, 108,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
FABRICA DE STICLĂ
DIN CHIŞINĂU,
ÎNTREPRINDERE DE
STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
REAZANOVA Elena,
MD
Str. Miron Costin nr. 11,
bloc 3, ap. 24, MD2068, Chişinău,
Republica Moldova
ŞTÎRBU Igor, MD
Str. Burebista nr.8, ap. 6,
MD-3006, Soroca,
Republica Moldova
ART GRUP BRIVET
S.R.L., SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
ZINCENCO Alexandr,
MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

4/2006
12/2006

4/2006
12/2006

8/2010
5/2011
8/2011

6/2015
1/2016
4/2016

8/2015
3/2016
6/2016
12/2015
5/2016
8/2016

1/2016
10/2016
4/2017

DESIGN
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului şi
modelului industrial

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

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

4
TISSOT SA
(Tissot AG)
(Tissot Ltd), CH

5
Cadrane; părţi de
brăţări pentru ceas /
Dials; watch strap parts
/ Cadrans; parties de
bracelet de montre
Ceas; suport pentru
ceas de mână / Watch;
wristwatch holder /
Montre; support pour
montre-bracelet

6
10-07

7
6

8
2023.09.06

9
49/2019

10-02,
99

2

2024.03.12

37/2019

Cutie pentru ceas;
cadran / Watch case;
dial / Boîte de montre;
cadran

10-07

6

2024.03.04

36/2019

Cadran; ceas / Dial;
watch / Cadran; montre

10-02,
07

5

2024.03.06

36/2019

Cadran / Dial / Cadran

10-07

1

2024.03.08

37/2019

Ceas; cutie pentru
ceas; cadran pentru
ceas / Watch; watch
case; watch dial /
Montre; boîtier de
montre; cadran de
montre
Ceas; brăţară pentru
ceas / Watch; watch
bracelet / Montre;
bracelet de montre

10-02,
07

5

2024.03.18

38/2019

10-02,
07

2

2024.03.05

36/2019

Cadran / Dial / Cadran

10-07

1

2024.05.09

46/2019

Stand de încărcare
pentru monitor pentru
bebeluşi / Charger base
for baby monitor / Socle

13-02

1

2024.06.06

32/2019

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

1
1

2
DM/102706

(23)(30)
Prioritate
3
2018.09.06

2

DM/200689

2019.03.12

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

3

DM/200691

2019.03.04

HARRY
WINSTON SA,
CH

4

DM/200694

2019.03.06

5

DM/200973

2019.03.08

6

DM/200977

2019.03.18

MONTRES
JAQUET DROZ
SA (MONTRES
JAQUET DROZ
AG) (MONTRES
JAQUET DROZ
LTD.), CH
OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.),
CH
GLASHÜTTER
UHRENBETRIE
B GMBH, DE

7

DM/200989

2019.03.05

8

DM/201343

2019.05.09

9

DM/201753

2019.06.06

Nr.
crt.

MONTRES
BREGUET SA
(MONTRES
BREGUET AG)
(MONTRES
BREGUET
LTD), CH
HARRY
WINSTON SA,
CH
Koninklijke
Philips N.V., NL

187

MD - BOPI 7/2020

2019.03.05

DESIGN

10

DM/201865

11

2018.12.28,
2018028871, JP;
2018.12.28,
2018028872, JP
DM/202018 2019.05.22

12

DM/202053

13

2018.12.14,
0058910090001, EM
DM/202224 2018.07.10

14

2018.03.29,
29/642,479,
US;
2018.03.29,
29/642,481,
US
DM/202256 2018.10.18

15

DM/202339

2019.04.04

Nemiroff
Intellectual
Property
Establishment,
LI

16

DM/202384

2018.09.04

2019.05.29

2018.03.01,
29638885,
US

HAZUKI
COMPANY
KABUSHIKI
KAISHA, JP

Taras Moroz,
UA
INTERSNACK
GROUP GMBH
& CO. KG, DE

de charge pour veillebébè
Ochelari de mărire /
Magnifying glasses /
Lunettes loupe

Carucior frigorific /
Refrigerator trolley /
Chariot réfrigéré
Ambalaj pentru produse
alimentare / Packaging
for foodstuffs /
Emballage pour
produits alimentaires

16-06

2

2024.03.05

36/2019

15-07

1

2024.05.22

30/2019

09-03

1

2024.05.29

31/2019

CURT G. JOA,
INC., US

Laminat extensibil /
Stretch laminate /
Stratifié extensible

05-06

2

2023.07.10

33/2019

Teodor
Zheliazkov
Stoev, BG

Element profilat pentru
ferestre şi uşi / Profiled
element for windows
and doors / Élément
profilé pour portes et
fenêtres
Butelie / Bottle /
Bouteille

25-02

6

2023.10.18

33/2019

09-01

2

2024.04.04

40/2019

MAHINDRA
VEHICLE
SALES AND
SERVICE, INC.,
US

Calandru pentru
autovehicul / Vehicle
grille / Calandre de
véhicule

12-16

1

2023.09.04

34/2019

Cutie de depozitare /
Storage box / Boîte de
rangement
Butelie / Bottle /
Bouteille

06-04

1

2024.08.06

36/2019

09-01

2

2024.05.03

45/2019

ADVENTIA
PHARMA, S.L.,
ES

Container pentru
preparate alimentare şi
produse farmaceutice /
Container for food
preparations and for
drugs / Contenant pour
préparations
alimentaires et pour
produits
pharmaceutiques

09-03

2

2024.03.14

43/2019

PRIVATE
JOINT-STOCK
COMPANY
«KYIV
CARDBOARD
AND PAPER
MILL», UA

Motiv de suprafaţă
pentru hârtie de
amblalaj / Surface
pattern for wrapping
paper / Motif de surface
pour papier d'emballage

05-06

3

2024.08.19

45/2019

17

DM/202514

2019.08.06

AMBOS S.R.L.,
IT

18

DM/202623

2019.05.03

TOMIL, S.R.O.,
CZ

2019.01.09,
005963501,
EM
19

DM/203508

2019.03.14
2018.10.17,
005800240,
EM

20

188

DM/203725

2019.08.19
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1

2

3

21

DM/204161

2019.08.13

4

5

TOVARYSTVO Z
OBMEZHENOIU
VIDPOVIDALNISTIU "MYKOLAYIVSKYI
KONYACHNYI
ZAVOD", UA

Butelie / Bottle /
Bouteille

6

7

8

9

09-01

1

2024.08.13

48/2019

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

1

2

(23)(30)
Prioritate
3

05-06

DM/202224

2018.07.10

(73)
Titular, cod ST.3
OMPI

4

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

5

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

6

7

8

CURT G. JOA, INC.,
US

Laminat extensibil /
Stretch laminate /
Stratifié extensible

2

2023.07.10

33/2019

Motiv de suprafaţă
pentru hârtie de
amblalaj / Surface
pattern for wrapping
paper / Motif de surface
pour papier d'emballage
Cutie de depozitare /
Storage box / Boîte de
rangement
Butelie / Bottle /
Bouteille

3

2024.08.19

45/2019

1

2024.08.06

36/2019

2

2024.04.04

40/2019

Butelie / Bottle /
Bouteille

2

2024.05.03

45/2019

TOVARYSTVO Z
OBMEZHENOIU
VIDPOVIDALNISTIU
"MYKOLAYIVSKYI
KONYACHNYI
ZAVOD", UA

Butelie / Bottle /
Bouteille

1

2024.08.13

48/2019

INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, DE

Ambalaj pentru produse
alimentare / Packaging
for foodstuffs /
Emballage pour
produits alimentaires

1

2024.05.29

31/2019

2018.03.29,
29/642,479,
US;
2018.03.29,
29/642,481,
US
05-06

DM/203725

2019.08.19

PRIVATE JOINTSTOCK COMPANY
«KYIV
CARDBOARD AND
PAPER MILL», UA

06-04

DM/202514

2019.08.06

AMBOS S.R.L., IT

09-01

DM/202339

2019.04.04

09-01

DM/202623

2019.05.03

Nemiroff Intellectual
Property
Establishment, LI
TOMIL, S.R.O., CZ

09-01

DM/204161

2019.01.09,
005963501,
EM
2019.08.13

09-03

DM/202053

2019.05.29
2018.12.14,
0058910090001, EM

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial
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1
09-03

DESIGN

2

3

DM/203508

2019.03.14

4

5

6

7

8

ADVENTIA
PHARMA, S.L., ES

Container pentru
preparate alimentare şi
produse farmaceutice /
Container for food
preparations and for
drugs / Contenant pour
préparations
alimentaires et pour
produits
pharmaceutiques

2

2024.03.14

43/2019

2018.10.17,
005800240,
EM

10-02,
07

DM/200694

2019.03.06

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

Cadran; ceas / Dial;
watch / Cadran; montre

5

2024.03.06

36/2019

10-02,
07

DM/200977

2019.03.18

GLASHÜTTER
UHRENBETRIEB
GMBH, DE

Ceas; cutie pentru ceas;
cadran pentru ceas /
Watch; watch case;
watch dial / Montre;
boîtier de montre;
cadran de montre

5

2024.03.18

38/2019

10-02,
07

DM/200989

2019.03.05

MONTRES
BREGUET SA
(MONTRES
BREGUET AG)
(MONTRES
BREGUET LTD),
CH

Ceas; brăţară pentru
ceas / Watch; watch
bracelet / Montre;
bracelet de montre

2

2024.03.05

36/2019

10-02,
99

DM/200689

2019.03.12

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

2

2024.03.12

37/2019

10-07

DM/102706

2018.09.06

TISSOT SA (Tissot
AG) (Tissot Ltd), CH

6

2023.09.06

49/2019

10-07

DM/200691

2019.03.04

HARRY WINSTON
SA, CH

Ceas; suport pentru
ceas de mână / Watch;
wristwatch holder /
Montre; support pour
montre-bracelet
Cadrane; părţi de
brăţări pentru ceas /
Dials; watch strap parts
/ Cadrans; parties de
bracelet de montre
Cutie pentru ceas;
cadran / Watch case;
dial / Boîte de montre;
cadran

6

2024.03.04

36/2019

10-07

DM/200973

2019.03.08

Cadran / Dial / Cadran

1

2024.03.08

37/2019

10-07

DM/201343

2019.05.09

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

Cadran / Dial / Cadran

1

2024.05.09

46/2019

12-16

DM/202384

2018.09.04

MAHINDRA
VEHICLE SALES
AND SERVICE,
INC., US

Calandru pentru
autovehicul / Vehicle
grille / Calandre de
véhicule

1

2023.09.04

34/2019

Stand de încărcare
pentru monitor pentru
bebeluşi / Charger base
for baby monitor / Socle
de charge pour veillebébè
Carucior frigorific /
Refrigerator trolley /
Chariot réfrigéré
Ochelari de mărire /
Magnifying glasses /
Lunettes loupe

1

2024.06.06

32/2019

1

2024.05.22

30/2019

2

2024.03.05

36/2019

2018.03.01,
29638885, US
13-02

DM/201753

2019.06.06

Koninklijke Philips
N.V., NL

15-07

DM/202018

2019.05.22

Taras Moroz, UA

16-06

DM/201865

2019.03.05

HAZUKI COMPANY
KABUSHIKI
KAISHA, JP

2018.12.28,
2018-028871,
JP;
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2018.12.28,
2018-028872,
JP

25-02

DM/202256

2018.10.18

Teodor Zheliazkov
Stoev, BG

Element profilat pentru
ferestre şi uşi / Profiled
element for windows
and doors / Élément
profilé pour portes et
fenêtres

6

2023.10.18

33/2019

191

1
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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
1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

3
043060

Nr.
titlului de
protecţie
4
-

2

Cereri de
înregistrare
a mărcilor

044420
044421
044422
044423
044424
044425

-

9/2019

(730)
16380 Roscoe Boulevard, Van
Nuys, California, 91406, Statele
Unite ale Americii

7
(730)
ANSAMBLUL NAŢIONAL ACADEMIC DE DANSURI POPULARE „JOC”, instituție publică,
MD
(730)
9220 Winnetka Avenue,
Chatsworth, California 91311,
Statele Unite ale Americii

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

044726

-

11/2019

(730)
DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., BM

(730)
FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., BM

4

Cerere de
înregistrare
a mărcii

044789

-

11/2019

(511)
09;
35 - publicitate; servicii de publicitate şi marketing, şi anume promovarea produselor şi serviciilor
pentru terţi; servicii de onorare a
comenzilor, şi anume servicii referitoare la preluarea şi prelucrarea
comenzilor; furnizarea informaţiilor
despre produse în scopul asistenţei la alegerea mărfurilor de larg
consum pentru a corespunde nevoilor consumatorului; furnizarea
serviciilor de optimizare a motoarelor de căutare; servicii de cumpărături prin comparaţie, şi anume
promovarea produselor şi serviciilor pentru terţi; gestionarea bazelor de date şi fişierelor informatice;
crearea indexurilor de informaţii,
site-urilor şi altor resurse disponibile în reţele globale de calculatoare şi alte reţele electronice şi de
comunicaţii pentru terţi; furnizarea
informaţiilor privind bunurile de
larg consum în scopul alegerii
mărfurilor de larg consum pentru a
corespunde specificaţiilor şi nevoilor consumatorului; informaţii şi
asistenţă comercială pentru consumatori, şi anume oferirea oportunităţilor pentru utilizatorii de
Internet pentru a publica evaluări,
recenzii şi recomandări pentru o
gamă variată de bunuri de larg
consum; servicii prestate on-line
de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru o gamă variată
de bunuri de larg consum ale terţilor; servicii prestate de magazine
de vânzare cu amănuntul pentru o
gamă variată de bunuri de larg
consum ale terţilor; servicii de
vânzare cu amănuntul şi servicii
de vânzare cu amănuntul on-line
referitoare la cărţi, produse electronice de larg consum, produse

(511)
09;
35 - publicitate; servicii de publicitate şi marketing, şi anume
promovarea produselor şi serviciilor pentru terţi; servicii de
onorare a comenzilor, şi anume
servicii referitoare la preluarea şi
prelucrarea comenzilor; furnizarea informaţiilor despre produse
în scopul asistenţei la alegerea
mărfurilor de larg consum pentru
a corespunde nevoilor consumatorului; furnizarea serviciilor de
optimizare a motoarelor de căutare; servicii de cumpărături prin
comparaţie, şi anume promovarea produselor şi serviciilor pentru terţi; gestionarea bazelor de
date şi fişierelor informatice;
crearea indexurilor de informaţii,
site-urilor şi altor resurse disponibile în reţele globale de calculatoare şi alte reţele electronice
şi de comunicaţii pentru terţi;
furnizarea informaţiilor privind
bunurile de larg consum în scopul alegerii mărfurilor de larg
consum pentru a corespunde
specificaţiilor şi nevoilor consumatorului; informaţii şi asistenţă
comercială pentru consumatori,
şi anume oferirea oportunităţilor
pentru utilizatorii de Internet
pentru a publica evaluări, recenzii şi recomandări pentru o gamă
variată de bunuri de larg consum; servicii prestate on-line de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru o gamă variată de
bunuri de larg consum ale terţilor; servicii prestate de magazine de vânzare cu amănuntul
pentru o gamă variată de bunuri
de larg consum ale terţilor; servicii de vânzare cu amănuntul şi
servicii de vânzare cu amănuntul
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OPI

Nr.
depozit

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date modificate

5
11/2018

6
(730)
ANSAMBLUL NAŢIONAL ACADEMIC DE DANSURI POPULARE
„JOC”, întreprindere de stat, MD

MD - BOPI 7/2020
alimentare, vin şi băuturi, produse
pentru bucătărie, produse de curăţat, ustensile de bucătărie, articole
de menaj, îmbrăcăminte, produse
de îngrijire personală, produse
pentru animale de companie, articole de sport, echipamente pentru
camping, jucării, giuvaiergerie,
bijuterii, flori, încălţăminte şi articole care servesc la acoperirea capului; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială;
lucrări de birou; furnizarea cataloagelor care conţin numere de
telefon, adrese comerciale, adrese
de poştă electronică, adrese de
pagini web principale, adrese şi
numere de telefon ale persoanelor, locurilor şi organizaţiilor;
38;
41;
42;
45.

on-line referitoare la cărţi, produse electronice de larg consum, produse alimentare, vin şi
băuturi, produse pentru bucătărie, produse de curăţat, ustensile
de bucătărie, produse de îngrijire personală, produse pentru
animale de companie, articole
de sport, echipamente pentru
camping, jucării, giuvaiergerie,
bijuterii, flori; gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou;
furnizarea cataloagelor care
conţin numere de telefon, adrese comerciale, adrese de poştă
electronică, adrese de pagini
web principale, adrese şi numere de telefon ale persoanelor,
locurilor şi organizaţiilor;
38;
41;
42;
45.

5

Mărci

000718
000717

2R 126
2R 127

6/1994
1/2001
6/2001
12/2010

(730)
4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku,
Tokyo, Japonia

(730)
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 2120031, Japonia

6

Mărci

002851

2R 2888

8/1995
1/1996
7/2003
3/2005
8/2005
11/2014

(730)
Diageo North America, Inc., corporaţie din statul Connecticut, US
801 Main Avenue, Norwalk CT
06851-1127, Statele Unite ale
Americii

(730)
Diageo North America, Inc., US

003417

2R 3316

3/1996
11/2002
7/2003
6/2005
2/2015

000330
000331

2R 5345
2R 5346

9/1997
2/1998
2/2002
7/2003
12/2003
8/2005
1/2014

012453

R 10565

11/2003
5/2004
8/2005
4/2013

012467
012486
012843
012903

R 10573
R 10574
R 10674
R 10693

11/2003
6/2004
8/2005
5/2013

012844

R 10782

12/2003
7/2004
8/2005
5/2013

013351
013353

R 11053
R 11054

3/2004
9/2004
8/2005
10/2013

013352

R 11277

5/2004
11/2004
8/2005

Three World Trade Center, 175
Greenwich Street, New York,
New York 10007, Statele Unite
ale Americii

195

MD - BOPI 7/2020
10/2013
013908

R 11565

8/2004
1/2005
8/2005
2/2014

014375

R 12083

11/2004
4/2005
8/2005
6/2014

025626

R 20078

9/2009
9/2010
1/2020

035832

27384

12/2014
10/2015

035834

27897

12/2014
3/2016

035833

28207

12/2014
11/2015
7/2016

036998

28208

8/2015
7/2016

037260

28303

9/2015
8/2016

037261

28585

9/2015
10/2016

7

Marcă

009426

R 8122

3/2001
8/2001
11/2010

(730)
Str. Uzinelor nr. 12, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
Str. Uzinelor nr. 90, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova

8

Mărci

009538

R 8475

3/2001
2/2002
12/2010

(730)
Wm. Wrigley Jr. Company, US

027618

21600

11/2010
8/2011

(730)
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois 60611, Statele Unite
ale Americii

027620
027619

21960
22222

12/2010
1/2012

1132 West Blackhawk Street,
Chicago, Illinois 60642, Statele
Unite ale Americii

9

Marcă

012659

R 10766A

7/2004
12/2013

(730)
Gianni Versace S.p.A., IT

(730)
Gianni Versace S.R.L., IT

10

Marcă

021386

R 17958

12/2008
5/2009

(730)
Rio Churubusco No. 213, Colonia
Granjas Mexico, Mexico, D.F.
08400, Mexic

(730)
Guillermo González Camarena
#800 - 4th Piso, Colonia Santa
Fe, Delegación Álvaro Obregón,
C.P. 01210, Mexico City, Mexic

11

Mărci

025587

20439

9/2009
12/2010

(730)
Str. Ghica-Vodă nr. 8, MD-2072,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
Str. Pădurii nr. 19, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova

026884

21252

7/2010
6/2011

027116

21097

8/2010
4/2011

(730)
CECAN Valeriu, MD

(730)
CECAN Veaceslav, MD

027070
027113
027112
027111
027110

21099
21100
21101
21102
21103

7/2010
4/2011

12
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027458

21294

10/2010
6/2011

13

Marcă

027130

21108

7/2010
4/2011

(730)
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere
mixtă, MD

(730)
SĂLCUŢA S.R.L., MD

14

Mărci

027246

21167

8/2010
5/2011

027247

23501

8/2010
2/2013

(730)
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str. Crinilor nr. 5, MD-4829,
Porumbeni, Criuleni, Republica
Moldova

15

Marcă

027035

21338

8/2010
6/2011

(730)
80 Charlotte Street, London W1A
1AQ, Regatul Unit

(730)
Tooks Court, 40 Chancery Lane,
London, WC2A 1JA, Regatul
Unit

16

Mărci

027569

21588

10/2010
8/2011

027628

21589

11/2010
8/2011

(730)
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,
MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10,
MD-6826, Sociteni, Ialoveni,
Republica Moldova

029149

22414

8/2011
4/2012
3/2013

(730)
Landis+Gyr-Strasse 1 CH-6300
Zug, Elveţia

(730)
Gubelstrasse 34 CH-6300 Zug,
Elveţia

f 2000 0046

3R 270

2/2001
10/2001
7/2010
12/2015

(73)
Str. Uzinelor nr.12, MD-2036,
Chişinău, Republica Moldova

(73)
Str. Uzinelor nr. 90, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova

17

Marcă

18

Desen/
model
industrial

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

2

OPI
2
Mărci

Marcă

Nr. şi data
depozitului
3
011209
10.04.2002

Nr.
titlului de
protecţie
4
R 9500

011210
10.04.2002

R 9501

036320
22.12.2014

27600

Nr.
BOPI

Date despre cedent

Marcă

009487
13.07.2000

R 8020

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
3272
19.06.2020

5
1/2003
6/2003
7/2012
5/2020

6
(730)
Walmart Inc., US
702 S.W. 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716,
Statele Unite ale Americii

7
(730)
WALMART APOLLO, LLC,
US
702 S.W. 8th Street,
Bentonville, Arkansas
72716, Statele Unite ale
Americii

3/2015
1/2016

(730)
SeaBlack LTD, VG

(730)
LIMITED LIABLITY COMPANY "RYBNA KOMPANIA
"AKVAVIT", UA
Tsentralna str. 1-E,
Burlacha Balka village,
Chornomorsk city, Odesa
region, 68000, Ucraina

3274
19.06.2020

(730)
Metro-Goldwyn-Mayer
Studios Inc., US

3275
19.06.2020

P.O. Box 3321, Drake
Chambers, Road Town,
Tortola, Insulele Virgine
Britanice
3

Date despre cesionar

1/2001
6/2001
10/2010
11/2010

(730)
UNITED ARTISTS CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform legilor
Statului Delaware, US
10250 Constellation Blvd.,
Los Angeles, California
90067-6241, Statele Unite ale
Americii

245 N. Beverly Drive,
Beverly Hills, California
90210, Statele Unite ale
Americii
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1
4

2
Cerere
de
înregistrare a
mărcii

3
044897
21.09.2019

4
11/2019

5
11/2019
2/2020

6
(730)
GRIBINCEA Alexandru, MD
Str. Sf. Andrei nr. 24, ap. 5,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

7
(730)
Hanskell Trading, SIA, LV
Ainavas iela 2A - 28,
LV-1084, Riga, Letonia

8
3276
19.06.2020

5

Mărci

031548
30.07.2012

24901

11/2012
2/2014

25146

11/2012
4/2014

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

3277
22.06.2020

031724
06.09.2012

(730)
WIN INVEST LTD., GB
43 Bedford street,
office 11, London WC2E 9HA,
Regatul Unit

038618
01.04.2016

29038

5/2016
3/2017

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

OPI

Nr. şi
data de
depozit
042211
26.03.2018

Nr. titlului
de
protecţie
32007

Nr.
BOPI

Licenţiar

Licenţiat

Informaţii privind
contractul de licenţă

Nr. şi data
înregistrării
contractului
1. Licenţă exclusivă.
3273
19.06.2020
2. Termenul de
acţiune al contractului de la 13.05.2020
până la 13.05.2025.

5/2018
4/2019
11/2018
3/2020

(730)
VEGA TRADE
COMPANY LIMITED, CN
Room 1009, Distrii
Zhangjiang Keyuan
Office: 6-11/F, No.5
Bibo Road,
Zhangjiang
Innopark, Pudong,
Shanghai, China

(791)
BEM INNA S.R.L.,
societate comercială, MD
Str. Studenţilor nr.
12/1, ap. 92,
MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova 3. Teritoriul de
acţiune al contractului - Republica
Moldova.

1

Marcă

2

Marcă

033655
22.08.2013

26115

11/2013
11/2014

(730)
BUCURIA PENTRU
TOŢI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5,
bloc 2, MD-2069,
Chişinău, Republica
Moldova

1. Licenţă exclusivă.
(791)
BUCURIA S.A., MD
2. Termenul de
acţiune al contractului de la 22.05.2020
Str. Columna
până la 31.12.2022.
nr. 162, MD-2004,
Chişinău, Republica
3. Teritoriul de
Moldova
acţiune al contractului - Republica
Moldova.

3

Marcă

038130
17.12.2015

31045

2/2016
7/2018
4/2018

(730)
Welldone Trade
Corp., PA
Str. Ricardo Arias,
Torre Advanced
Building, or. Panama, Panama

(791)
Luxfarmol S.R.L.,
MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1,
MD-3801, Comrat,
UTA Găgăuzia,
Republica Moldova

1. Licenţă neexclusivă.
2. Termenul de
acţiune al contractului de la 05.01.2020
până la 05.01.2030,
cu condiţia reînnoirii
valabilităţii certificatului.
3. Teritoriul de
acţiune al contractului - Republica
Moldova.
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Modificări în contractele de licenţă
În baza cererii nr. 679 din 03.02.2020 privind modificarea contractului de licenţă neexclusivă
nr. 2685 înregistrat la data de 20.09.2016 (BOPI nr. 10/2016), referitor la desenul şi modelul industrial
cu nr. certificatului 2R 880, încheiat între licenţiarul OOO „SOLNECINÎI RAI”, RU şi licenţiatul OOO
„Zolotaia Semecica”, RU, se acceptă modificările în contract prin modificarea datelor după cum urmează:
Se expun în redacţie nouă alineatul 1 din preambulul contractului şi secţiunea 15 din contract ca
urmare a modificării numelui licenţiarului din OOO „SOLNECINÎI RAI”, RU în OBSCHESTVO S
OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU „MASLOEKSTRAKTSIONNIY ZAVOD YUG RUSI”, RU.

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

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

US

a 2014 0044

2012.10.28

8/2014

art. 91 (1), (2)

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.50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.
1

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

MD

a 2018 0095

2018.11.09

5/2020

art. 10

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
brevet de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.
1

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

MD

s 2019 0102

2019.09.17

-

art.12(1)
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FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase /
Withdrawn applications for plant variety patent/
Oтозванные заявки на патент на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, numele
sau denumirea solicitantului, numele amelioratorilor, denumirea comună a plantei
şi taxonul botanic, denumirea soiului, data retragerii cererii, articolul
din Legea nr. 39/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.

Nr. depozit/
Data depozit

No.

Application
number/
Filing date

№
п/п

Номер
заявки/
Дата
подачи
v 2013 0029 /
2013.09.30

1

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Data
retragerii

Temeiul
retragerii

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Date of
withdrawal

Grounds
for withdrawal

Название вида
(Ботанический таксон)

Наименование
сорта

Дата отзыва

Основание
для
отзыва

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A
MOLDOVEI, MD

HREAN
(Armoracia rusticana)

VECTOR

b. BOTNARI Vasile, MD

Хрен
(Armoracia rusticana)

a. Applicant
b. Breeder

а. Заявитель
b. Селекционер

2020.07.31

art. 46(4)

Horse Radish
(Armoracia rusticana)

MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă
a căror valabilitate a încetat înainte de termen
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului, conform art. 59 din Legea nr. 39/2008
(cu termenul de restabilire expirat)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului,
data publicării hotărârii de acordare a brevetului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1

200

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

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

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

233

v 2014 0034

2014.12.30

(45) Data
publicării
hotărârii de
acordare
2016.12.31

Data încetării
valabilităţii
2018.12.31
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38/2008,
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

045074
045075
045196
045229
045230

2019.11.04
2019.11.04
2019.11.21
2019.11.28
2019.11.28

2020.06.23
2020.06.23
2020.06.24
2020.06.13
2020.06.13

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

2/2020
2/2020
1/2020
1/2020
1/2020

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

1

(210)
Nr.
de depozit
035235

(220)
Data
de depozit
2014.06.05

(540)
Reproducerea
mărcii
RARITET

2

043513

2018.12.07

BOX CATERING

3
4

043756
043807

2019.01.31
2019.02.13

5
6
7

043808
044009
044176

2019.02.13
2019.03.27
2019.04.23

8

044256

2019.05.17

DIAMANTI MOBILA
MOALE
DIAMANTI
TOLSEN
FERRERO Leonardo Bautura alcoolica
gazata
ALCO MARKET

9

044257

2019.05.17

ALCO MARKET

10
11

044263
044267

2019.05.20
2019.05.20

ONCOGENE
Art of Assemblage

12
13

044287
044313

2019.05.22
2019.05.28

SportStore

14

044696

2019.08.07

HONOR

Nr
crt.

(730)
Solicitant
cod ST.3 OMPI
DIONYSOS-MERENI
S.A., MD
Republica Moldova
CIALCRIS S.R.L., societate comercială, MD
VERIORG S.R.L., MD
SMIRNOV Vladimir, MD

Data expedierii
deciziei
de respingere
2020.06.27

(441)
Nr. BOPI

2020.06.10

2/2019

2020.06.10
2020.06.10

4/2019
4/2019

SMIRNOV Vladimir, MD
UNIPLAST S.R.L., MD
MARDARI Nadejda, MD

2020.06.10
2020.06.10
2020.06.04

4/2019
5/2019
7/2019

BUSINESS MARKET
S.R.L., MD
BUSINESS MARKET
S.R.L., MD
SISTEROV Maxim, MD
OFICIUL NAŢIONAL AL
VIEI ŞI VINULUI, instituţie publică, MD
ANTOSEAC Iurii, MD
SPIRITS AND
DISTILLED TRADE
S.R.L., MD
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., CN

2020.06.05

7/2019

2020.06.05

7/2019

2020.06.10
2020.06.10

7/2019
7/2019

2020.06.10
2020.06.05

7/2019
7/2019

2020.06.27

10/2019

7/2014
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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. 38/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit
3
000509

(540)
Denumirea mărcii

1
1

(111/116)
Nr.
înregistrării
2
2R 267

4
5ESS

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2019.10.26

2

R 7414

008901

VINORUM

2019.10.18

3

R 7416

008916

INTEL
NETSTRUCTURE

2019.10.25

4

R 7431

008925

Marcă figurativă

2019.10.25

5

R 7458

008891

Marcă figurativă

2019.10.07

6

R 7740

008889

MEDEIA

2019.10.07

7

R 7806

008930

2019.10.28

8

R 7828

008911

CONTINENT Trading & Leasing Co.,
Ltd
LaVina

9

19777

025934

10

20208

11

2019.10.22
2019.10.01

025841

BlackSmith
wrought iron
fier forjat
DONNA ROSE

20251

025925

1

2019.10.12

12

20291

025942

SUPER ION

2019.10.22

13

20293

025947

2019.10.02

14

20338

025966

LAXARIN
ЛАКСАРИН
FREDDY-FISH

15

20339

025969

SUPRAX
COMFORTAB

2019.10.08

16

20340

025970

СУПРАКС КОМФОРТАБ

2019.10.08

17

20341

025993

Marcă figurativă

2019.10.15

18

20342

026000

ZORILE

2019.10.19

preţ şi calitate

202

2019.10.01

2019.10.08

(730)
Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
Alcatel-Lucent USA Inc., US
600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974-0636, Statele Unite ale Americii
VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere mixtă,
fabrică de vinuri, MD
Str. Uzinelor nr. 3,
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Moldova
INTEL CORPORATION, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Delaware,
US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii
UNILEVER BCS EUROPE B.V., NL
Weena 455, 3013AL Rotterdam, Olanda
MEDA AB, SE
Pipers Väg 2A, Box 906, SE-170 09 Solna,
Suedia
BABII Sergiu, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 30, ap. 9,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
CONTINENT S.R.L., companie, MD
Str. Arborilor nr. 17, bloc 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
LA VINA GRUP S.R.L., MD
Str. 27 August nr. 96, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
DINA-ART-FIER S.R.L., MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 7,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
BOSTAN Victor, MD
Str. Nucarilor nr. 24,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Institutul de Dezvoltare a Proprietăţii Intelectuale (INDEPRIN), MD
Str. Petru Rareş nr. 18,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
PROVIDER-EXIM S.R.L., MD
Str. Chişinău nr. 1, MD-2089,
Goianii Vechi, Chişinău, Republica Moldova
Orion Corporation, FI
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda
MUSIENCO Alexandru, MD
Str. Alba-Iulia nr. 204/1,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
Astellas Pharma Inc., JP
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku,
Tokyo 103-8411, Japonia
Astellas Pharma Inc., JP
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku,
Tokyo 103-8411, Japonia
BUX Boris, MD
Bd. Moscova nr. 5, ap. 217,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ZORILE S.A., MD
Calea Ieşilor nr. 8,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
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1
19

2
20345

3
026053

4
Червона Рута

5
2019.10.27

20

20363

025924

Lumancar

2019.10.16

21

20389

025962

STRIVA

2019.10.07

22

20395

025944

ROST

2019.10.02

23

20396

025935

HEZOGEL

2019.10.21

24

20397

025936

VARIOTONE

2019.10.21

25

20398

025938

REOTONE

2019.10.21

26

20411

025943

M CLUB

2019.10.02

27

20412

026033

R RONSON

2019.10.26

28

20417

025951

Marcă figurativă

2019.10.15

29

20418

025952

ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

2019.10.06

30

20421

026034

DOCTOR WHITE

2019.10.23

31

20422

026054

Trevindo
Now where to?

2019.10.27

32

20432

025958

TISSIMA

2019.10.06

33

20433

025964

DUADART

2019.10.07

34

20434

025965

DUEDART

2019.10.07

35

20444

025998

2019.10.15

36

20446

025955

FinIce
ФинАйс
Marcă figurativă

2019.10.06

37

20447

026052

MARKETONLINE

2019.10.26

38

20450

025960

2019.10.07

39

20457

025957

РM
Рыбное
меню
DRY
max

40

20462

025967

COLORWAY

2019.10.09

41

20476

026036

CASABELLA

2019.10.23

2019.10.06

6
TYMCHIK Vitaliy, UA
Str. Dvoreanscaia 8/26, 65023, Odessa,
Ucraina
Lupuşor Cristina, întreprindere individuală, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 26/2, ap. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
KOSS CORPORATION, US
4129 North Port Washington Avenue,
Milwaukee, Wisconsin 53212-1052, Statele
Unite ale Americii
TĂBĂCARU Rodion, MD
Str. N. Testemiţeanu nr. 13, bloc 2, ap. 46,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
CIUHRII Ceslav, MD
Str. Nichita Smochină nr. 29,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
CIUHRII Ceslav, MD
Str. Nichita Smochină nr. 29,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
CIUHRII Ceslav, MD
Str. Nichita Smochină nr. 29,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
Austria Tabak GmbH, AT
Koppstrasse 116, A-1160, Vienna, Austria
Intelligent Business Solutions S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Bucureşti nr. 59,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
GALUPA Dumitru, MD
Bd. Moscova nr. 8, ap. 33,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
GUMENIUC Oleg, MD
Str. Mircea Eliade nr. 8,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
PRUTEANU Natalia, MD
Bd. Traian nr. 5, ap. 34,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, Regatul Unit
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, Regatul Unit
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, Regatul Unit
Orion Corporation, FI
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda
O.M."Credite Pentru Toţi" S.R.L., MD
Str. Vitalie Tulnic nr. 15,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
SPÎNU Sergiu, MD
MD-4420, Hirova, Călăraşi, Republica
Moldova
COZACENCO Leonid, MD
Str. Maria Tănase nr. 11,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu
"Rubin", UA
Ul. Svjatoshinskaja, d. 6. kv. 126, 03115, Kiev,
Ucraina
Casabella Holdings, LLC, US
225 North Route 303, Unit 106, Congers, NY
10920, Statele Unite ale Americii
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1
42

2
20478

3
025972

4
CLIMABOARD

5
2019.10.15

43

20498

025984

JOSEPHINE

2019.10.12

44

20516

026048

[GO GOLD]

2019.10.23

45

20517

026049

PASSWORD GOLD

2019.10.23

46

20518

026059

2019.10.28

47

20519

026060

48

20527

026068

MARLBORO
GOLD ORIGINAL.
DESIGN NOU.
GUST NESCHIMBAT
MARLBORO GOLD
ORIGINAL.
ÎN CURÂND
NATUROEL

49

20565

025976

PRESENT
prestige line

2019.10.15

50

20581

025999

2019.10.15

51

20583

026076

FAVORA
ФАВОРА
GOLDEN DUCK

2019.10.30

52

20584

026077

ЗОЛОТАЯ УТКА

2019.10.30

53

20757

025985

AQUA Life

2019.10.21

54

20943

026017

Tоп Снек

2019.10.16

55

20944

026016

Top Snack

2019.10.16

56

20947

026050

2019.10.23

57

21011

025975

Superslims
BOND
STREET
GOLD
SINCE 1902
RBC

2019.10.12

58

21044

026066

SKYLIGHT

2019.10.30

59

21138

025971

dogadan

2019.10.09

60

21145

025963

Studio Leader

2019.10.28

61

21220

025937

PARADONTO-LIZ

2019.10.21

62

21222

025940

MICO-LIZ

2019.10.21

63

21261

025988

МАЧО СРЕДИ
ФРУКТОВ

2019.10.21

204
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2019.10.29

6
DĂNUŢĂ Gheorghe, MD
MD-3431, Lăpuşna, Hînceşti, Republica
Moldova
TITOV Mihail, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Philip Morris Brands Sarl, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3,
CH-2000 NEUCHÂTEL, Elveţia
DOGOCHER Daniela, MD
Str. Ţarinei nr. 91,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
ILCENCO Vsevolod, MD
Bd. Dacia nr. 60, bloc 5, ap. 9,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
Orion Corporation, FI
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda
BOSTAN Victor, MD
Str. Nucarilor nr. 24,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
BOSTAN Victor, MD
Str. Nucarilor nr. 24,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica
Moldova
GOLDEN BRANDS LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT
nd
BLOCK B, 2 floor, P.C. 3105, Limassol,
Cipru
GOLDEN BRANDS LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 284, Fortuna Court Block B,
nd
2 floor, P.C. 3105, Limassol, Cipru
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
BUZHOR Sergey, MD
Str. Cireşilor nr. 65,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
EPIDAVR S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 44,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
Dogadan Gida Ürünleri Sanayi ve Pazarlama
A.S., TR
Çankiri Devlet Karayolu 7. Km. Akyurt, Ankara,
06750, Turcia
Crescoprim S.R.L., MD
Str. Hristo Botev nr. 19/2,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
CIUHRII Ceslav, MD
Str. Nichita Smochină nr. 29,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
CIUHRII Ceslav, MD
Str. Nichita Smochină nr. 29,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica
Moldova
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1
64

2
21296

3
026020

4
BAZ

5
2019.10.23

65

21317

025986

AQUA TRADE

2019.10.21

66

21318

025987

AQUA TRADE

2019.10.21

67

21800

025994

FENIX

2019.10.16

68

22877

026014

ZOLOTÎE SEMKI

2019.10.20

6
RIA-PRODEX S.R.L., MD
Str. Ilie Geamănă nr. 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica
Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica
Moldova
BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical
Industry, Joint Stock Company, BA
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia Herţegovina
MERAJI Nicolai, MD
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, Beşghioz,
Ceadîr-Lunga, Republica Moldova

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în decembrie 2020
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.

(111/116)
Nr. înregistrării

(210) Nr. de
depozit

(540)
Denumirea mărcii

1

2
2R 22

3
000353

4
Whirlpool

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2020.12.26

2R 165
2R 203
2R 205
2R 219
R 8265
R 8269

000230
000559
000497
000499
009832
009841

Marcă figurativă
EAU JEUNE
БЭЛЬ КОЛОР
DECOLORIL
SMARTFRESH
TEMPO

2020.12.03
2020.12.12
2020.12.12
2020.12.12
2020.12.05
2020.12.06

R 8271

009844

GEVALIA

2020.12.07

R 8318

009854

EMINENCE

2020.12.08

R 8323

009907

OLMETEC

2020.12.25

R 8325

009917

ZELDOX IM

2020.12.28

R 8362

009901

TEXACO

2020.12.19

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

R 8363

009902

R 8364

009903

R 8366

009912

R 8369
R 8370

009873
009875

R 8398
R 8405
R 8406
R 8425
R 8445
R 8486
R 8487
R 8488

Havoline
ENERGY
TEXACO

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

6
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.,
US
Wolverine Outdoors, Inc., US
L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR
L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR
L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR
AgroFresh Inc., US
Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, SE
Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
NL
EMINENCE SPEAKER, LLC, Kentucky corporation, US
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP
Pfizer Inc., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului
Delaware, US
Chevron Intellectual Property LLC,
US

2020.12.19

Chevron Intellectual Property LLC,
US

Havoline

2020.12.19

TEXACO

2020.12.22

Chevron Intellectual Property LLC,
US
Chevron Intellectual Property LLC,
US
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD

Havoline
DIESEL

14

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI

Havoline

2020.12.21
2020.12.21

009861
009862
009866
009969
009905

Casa Veche
Сhateau de
Montagne
INTERIOR
MARI - MAR
EL PASO
TOAST DE LUX
Bomfetti

009855
009856
009860

MOLFIX
MOLPED
ACTIDUAL

2020.12.08
2020.12.08
2020.12.12

2020.12.13
2020.12.13
2020.12.15
2020.12.28
2020.12.22

SAPOJNIC Alexandru, MD
SAPOJNIC Alexandru, MD
TAGAMAX S.R.L., MD
TOAST DE LUX S.R.L., MD
MIGDAL SGP S.A., club profesional
de fotbal, MD
HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş., TR
HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş., TR
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., IT
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1
26
27
28
29
30
31
32
33

2
R 8489

3
009880

R 8502
R 8591
R 8602
R 8733
R 8786

009983
009885
009913
009833
009850

R 9143
R 9144

009874
009879

Cristal Palace
Conte Dracula

2020.12.21
2020.12.15

R 9149

009966

2020.12.26

R 9395
21619
21825

009887
028276
028198

2020.12.19
2020.12.16
2020.12.03

Oracle America, Inc., US
PALADI Oleg, MD
BULGARU Igor, MD

21857
21861

028207
028255

MM
Mini Miss
Moldova
SUN BLADE
AKATGARDI
БИОКОНТУР
BIOСONTUR
Fiore
COLINA CITY

2020.12.07
2020.12.10

21865
21882

028200
028234

СВОБОДНЫЙ20
TARABOSTE

2020.12.03
2020.12.03

21883
21924
21925

028260
028196
028197

2020.12.14
2020.12.03
2020.12.03

21927

028291

Piccadilly
ЖИВИТЕЛЬ
ФИТОСИЛА
FITOSILA
СТРЕПСИЛС

PETROV Alexandr, MD
ASVOCON S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
BULGARU Igor, MD
CHATEAU VARTELY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Allied Global Tobacco Ltd, GB
BULGARU Igor, MD
BULGARU Igor, MD

21928

028292

STREPSILS

2020.12.10

21930

028316

2020.12.23

21933

028274

MОНАСТЫРСКИЙ
КРАЙ
S-ETI

21934

028378

ZOOMER

2020.12.31

21963

028219

2020.12.02

21964
21965

028254
028328

21978
21979
22000

028331
028352
028264

22013

028256

TG
TEHNO
GRADA
Южкабель
Loran
car rental
G GIRAMONDO
WALRUS
CAZA
design studio
GARANT

22019
22035
22036
22038
22039

028220
028269
028270
028315
028333

MICROMED
SOCIAL GATE
S.G.
КРАЙ МОНАСТЫРЕЙ
daisy

2020.12.02
2020.12.09
2020.12.09
2020.12.23
2020.12.21

22040
22049

028339
028266

22050

028267

22051
22052

028319
028349

22064

028222

ESTERO
ГУСТИЯР
GUSTIYAR
РУСЛАДА
RUSLADA
TAURUL ROŞU
ARCADA
GALATI
ROMANIA
ARCADA
SVETLITSA

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
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4
RED & WHITE
JAGUAR
Marcă tridimensională
Marcă figurativă
ARANESP
AКСЕНЧЕР

5
2020.12.15
2020.12.22
2020.12.11
2020.12.26
2020.12.05
2020.12.08

2020.12.10

2020.12.14

6
Ducates Grup S.R.L., societate
commercială, MD
MAURT S.R.L., MD
IMPERIAL VIN S.A., MD
UPSA SAS, FR
Amgen Inc., US
Accenture Global Services Limited,
IE
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD
GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD
ELIT CENTRU S.R.L. agenţie de
modele, MD

Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited, GB
Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited, GB
VINĂRIA DIN VALE & Co S.A., MD
ARAX-IMPEX S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
Agan Chemical Manufacturers Ltd.,
IL
Tehnograda S.R.L., organizaţie de
pază, MD

2020.12.07
2020.12.20

CEGOLTAR S.R.L., MD
RUSU Inga, MD

2020.12.21
2020.12.29
2020.12.09

GIRAMONDO S.R.L., MD
DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
BELESCU Diana, MD

2020.12.08

2020.12.23
2020.12.10

GARANT SECURITATE S.R.L.,
organizaţie de pază, MD
MICROMED S.R.L., MD
SALEMI Rosario, MD
SALEMI Rosario, MD
VINĂRIA DIN VALE & Co S.A., MD
SCORŢESCU Liudmila, MD
ARAKELYAN Artur, MD
Tymchik Vitaliy Ivanovich, UA
BUCICOV Anton, MD

2020.12.10

BUCICOV Anton, MD

2020.12.16
2020.12.30

Red Bull GmbH, AT
ARCADA COMPANY S.A., societate
comercială, RO

2020.12.02

Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"Aston Produkty Pitania i Pishchevye
Ingredienty", RU
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1

2
22065

3
028223

4
СВЕТЛИЦА

5
2020.12.02

22066
22074

028244
028231

2020.12.09
2020.12.06

22075
22096
22099

028307
028342
028265

YO-KIDS
Прибыль для бизнеса
Экономия для людей
ЦЕЛИНА
Marcă figurativă
SELPATH

2020.12.17
2020.12.23
2020.12.09

22100
22105

028293
028369

BASSO
Сu cine faci banking

2020.12.21
2020.12.29

22106

028370

GÂNDIM LA FEL

2020.12.29

22107

028372

POWERCARD

2020.12.29

22112

028199

2020.12.03

22113
22114

028245
028354

AКВИОН
AСVION
C.G.
Simplu Finance

22126
22127

028243
028273

22128
22129
22144
22150
22151

028312
028353
028213
028278
028282

22152

028283

22153

028284

22163

028277

22165

028294

22171
22202
22203
22204

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

2020.12.06
2020.12.30

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

SMAD-GRUP
Zebra TV
цифровое телевидение
BURN
IDEEA
CASA NOASTRA
Dr. Pitel
DA SAU NU

2020.12.03
2020.12.14
2020.12.16
2020.12.29
2020.12.01
2020.12.20
2020.12.20

028345
028332
028338
028350

VIP
Confidenţe
Salutare
NAŢIUNE
Sănătate
EVP
Chimagro
marketing
Lux Proba Grup
En-Ri
SunExpress
CANPOL BABIES

2020.12.20

2020.12.24
2020.12.23
2020.12.23
2020.12.29

22210

028216

ФЕРИНЖЕКТ

2020.12.01

22225

028311

ACETube

2020.12.15

22226
22227
22234
22238

028329
028330
028358
028379

BACIO DI BOLLE
WINELLE
TOURMANIUM
GISCUIT

2020.12.21
2020.12.21
2020.12.30
2020.12.31

22240

028301

KRALL

2020.12.13

22241

028302

SUMMIT

2020.12.13

22242

028303

SARGON

2020.12.13

22243

028305

AMOR CEMA

2020.12.13

22258
22263

028314
028340

PEACOCKS LONDON
DAS PRONTO

2020.12.20
2020.12.23

22268
22284

028246
028295

2020.12.06
2020.12.14

22301

028304

COMMERCIAL GATE
MegaMed
produse ortopedice
LG LIFE' S GOOD

2020.12.20
2020.12.20
2020.12.21

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

2020.12.13

6
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"Aston Produkty Pitania i Pishchevye
Ingredienty", RU
ARTEMIEV Serghei, MD
ROYAL MART S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
ALMAIAN S.R.L., MD
Mitel Networks Corporation, CA
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP
BASTR-COM S.R.L., MD
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD
BULGARU Igor, MD
SALEMI Rosario, MD
MOBIASBANCĂ-Groupe Societe
Generale S.A., bancă comercială,
MD
STRESTIAN Mihail, MD
Arax-Impex S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
GOGU Marin, MD
DOMENIILE SPEIA S.R.L., MD
LUNGU Dorin, MD
Dr. PITEL S.R.L., MD
GENERAL MEDIA GROUP S.R.L.,
MD
GENERAL MEDIA GROUP S.R.L.,
MD
GENERAL MEDIA GROUP S.R.L.,
MD
SĂNĂTATE EVP S.R.L., MD
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
LUX PROBA GRUP S.R.L., MD
TITOV Mihail, MD
CRAMARENCO Iurie, MD
HENDRIX BAIL S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International)
Inc.), CH
ACE Geosynthetics Enterprise Co.,
Ltd., VG
MAURT S.R.L., MD
MAURT S.R.L., MD
NUGA MEDICAL CO., LTD, KR
VEC S.R.L., firmă de producţie şi
comerţ, MD
CEMA S.A., societate mixtă moldoceho-americană, MD
CEMA S.A., societate mixtă moldoceho-americană, MD
CEMA S.A., societate mixtă moldoceho-americană, MD
CEMA S.A., societate mixtă moldoceho-americană, MD
PEACOCKS STORES LIMITED, GB
F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed
Affini S.p.A., IT
SALEMI Rosario, MD
MEGAŞARM LUX S.R.L., societate
comercială, MD
LG Corp., KR
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1
111
112
113
114
115
116
117
118
119

2
22304

3
028262

4
uni Wine

5
2020.12.09

22311

028334

uni Tort

2020.12.21

22381
22385
22408

028344
028298
028348

EVITA PERONI
MUSCATTO
CASA DULCE

2020.12.20
2020.12.13
2020.12.28

22422
22436
22442
22520
22560

028364
028324
028359
028242
028247

devpas
IP CONSULT
MAKAROŞKI
5OK
EKF

2020.12.28
2020.12.17
2020.12.27
2020.12.08
2020.12.07

22597
22598
22622
22623

028320
028321
028214
028215

2020.12.17
2020.12.17
2020.12.01
2020.12.01

22624
22625

028322
028323

2020.12.17
2020.12.17

SPATARI Alexandr, MD
MIGAI Nadejda, MD

22626

028376

2020.12.29

MANIACOV Alexei, MD

22654

028313

2020.12.16

NEOTEC S.R.L., MD

22693

028221

cactus.md
5 TV&RADIO
Radio Relax FM
Noaptea lungă de
scurt metraj
noaptea.md
2x2
KIDULT TV
mama
panda
Caffe
MAURO
style.

6
DUCATES GRUP S.R.L., societate
comercială, MD
DUCATES GRUP S.R.L., societate
comercială, MD
Deichmann+Co. Ltd., HK
PIC Samuil, MD
Aqua-Diva S.R.L., societate comercială, MD
DEVPAS S.R.L., MD
POPA Ion, MD
BALEA Vitalie, MD
FTD Investments Limited, CY
Obschestvo s ogranichennoi
otvetstvennostyu "EKF
Elektrotehnika", RU
SPATARI Alexandr, MD
SPATARI Alexandr, MD
SPATARI Alexandr, MD
SPATARI Alexandr, MD

2020.12.02

22694

028248

GITANA WINERY

2020.12.13

22754

028327

2020.12.20

22775

028261

22792

028306

22875
22876
22885

028251
028252
028258

NR 1
HYPERMARKET
Black
cork
Pro Natura
pentru sănătatea ta
MUST
ROCK VAGON
JOHNNY ROCKETS

E! Entertainment Television, LLC,
US
VINĂRIA ŢIGANCA S.R.L., societate
comercială, MD
NISENBOIM Alexandru, MD
MARTÎNOV Vladimir, MD
VINDICUM S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
CĂRBUNE Iurii, MD

22886

028259

Johnny Rockets

2020.12.09

22903
22972

028346
028281

ecosfera
BURN

2020.12.23
2020.12.15

23001
23264
23331

028335
028360
028233

2020.12.21
2020.12.27
2020.12.07

23401

028374

TIRANIKA
Radio Jazz Fm
EC
Expert
clinics
ERSTE

23422
23914

028337
028263

2020.12.23
2020.12.09

24086

028361

2020.12.28

ASOCIAŢIA CULINARILOR
CATERING MOLDOVA, asociaţie
obştească, MD

24489
24858

028365
028367

LA FAMILIA
CASTLE
BEER
Association
Culinary
Catering
MOLDOVA
IMPERIUM CLASSIC
MAXICONT

2020.12.28
2020.12.29

24859

028371

MAXICREDIT

2020.12.29

GOGU Marin, MD
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
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2020.12.13
2020.12.15
2020.12.07
2020.12.07
2020.12.09

2020.12.29

MUSTEAŢĂ Eduard, MD
MUSTEAŢĂ Eduard, MD
Johnny Rockets Licensing Corporation, US
Johnny Rockets Licensing Corporation, US
CEBANU Valeriu, MD
Energy Beverages LLC, a Delaware
limited liability company, US
ŢÎRA Dumitru, MD
ŞUIU Vitalie, MD
DONICI Dorina, MD
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
CHIŞINĂU S.A., MD
COSTIN Nicolae, MD
GRATE Alexandru, MD
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FA9L Lista desenelor și modelelor industriale retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data adoptării hotărârii de retragere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

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

Data
de retragere

(43)
Nr. BOPI

1

f 2018 0054

2018.09.03

1(2)

2020.06.13

5/2019

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. 161/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate
Nr.
crt.
1

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
SOCIETATEA COMERCIALĂ „PRODAL 94” S.R.L.,
RO
Str. Drumul Între Tarlale nr.1, Comuna Cernica,
Judeţul Ilfov, România

(11) Nr.
certificatului
227

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

0268

1999.10.06

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
2019.10.06
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VII
Comisia de Contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of AGEPI

Î
T

n prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la

Comisia de Contestaţii a AGEPI.
his 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 iunie 2020, în privinţa cărora
procedura a fost finalizată
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,
numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei/
pronunţării
hotărârii

Rezultatul examinării contestaţiei

3
BANCA
TRANSILVANIA
S.A., RO

4
2019.09.05
împotriva
deciziei de
înregistrare a
mărcii fără drept
exclusiv asupra
elementelor
verbale luate în
parte

5
2020.06.02

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.06.27.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Hipp & Co, CH

2020.01.17
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.06.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.11.15 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasele 05, 29, 30, 32. Dreptul exclusiv
nu se va extinde asupra elementelor verbale
„Eco” şi „Pack” luate în parte.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Shymko Yevgen
Volodymyrovych,
UA

2020.01.14
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.06.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.10.18 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 05, 35.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementelor verbale „для домашнего и
коммунального использования”, „№ 1”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

National Payment
Card System
Joint Stock
Company, RU

2019.12.29
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.06.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.09.27 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 07, 36, 42,
45, pentru totalitatea produselor revendicate
în cerere din clasa 09, cu excepţia huselor
pentru dispozitive electronice; pentru
următoarele produse din clasa 14: agate;
diamante; ancore [ceasornicărie]; casete ale
arcului [ceasornicărie]; curele pentru ceas tip
curea; portchei (brelocuri sau lănţişor); ceas
deşteptător; busturi din metale preţioase; jais
brut sau semiprelucrat; monede (jetoane) din
cupru; agrafe de cravată; butoni de manşete;

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie
Solicitant /
Titular
2
Marcă
internaţională

1
1

IR 1394465
2018.01.19
BANCA
TRANSILVANIA
S.A., RO
Marcă
internaţională
Eco-Comfort
Pack

2

IR 1127010
2012.02.08
Hipp & Co, CH

3

Marcă
internaţională

IR 1406978
2017.12.11
Shymko Yevgen
Volodymyrovych,
UA
Marcă
internaţională

4

IR 1314048
2016.03.11
National Payment
Card System
Joint Stock
Company, RU
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insigne din metale preţioase; aur brut sau
bătut (foiţă); ornamente din metale preţioase
pentru pălării; obiecte de artă din metale
preţioase; iridiu; pietre preţioase; pietre
semipreţioase; fir de argint [bijuterii]; cutii din
metale preţioase; carcase pentru ceasuri;
carcase [cutii] pentru orologii; balansiere
[ceasornicărie]; medalii; metale preţioase
brute sau semiprelucrate; mecanisme pentru
ceasuri şi ceasornice (orologii); cadrane;
monede; olivină [pietre preţioase]; peridote;
osmiu; paladiu; platină [metal]; instrumente
de cronometrare; arcuri pentru ceasuri;
rodiu; ruteniu; cronometre; argint brut sau
bătut (foiţă); cercei; lingouri din metale
preţioase; aliaje din metale preţioase;
statuete din metale preţioase; figurine
[statuete] din metale preţioase; sticle pentru
ceasuri; ace [ceasornicărie]; ornamente din
metale preţioase pentru pantofi; ornamente
din jais; cutii pentru ceasuri [prezentare];
huse pentru ceasornicărie; cronografe
[ceasuri]; cronometre; cronoscoape; lanţuri
pentru ceasuri; cadrane [ceasornicărie];
ceasuri atomice; ceasuri; cadrane solare;
ceasuri şi ceasornice electrice; ceasuri de
control [ceasuri de referinţă] / ceasuri de
referinţă; ceasuri; ceasuri de mână; spineli
[pietre preţioase]; pentru totalitatea
produselor revendicate în cerere din clasa
20, cu excepţia: paleţilor reutilizabili, sub
formă de paleţi plaţi, paleţi cu structuri
(forme), containere pentru paleţi, nemetalice,
elementelor de fixare pentru testare,
nemetalice (o clemă de fixare încorporată în
lemnul unui palete) şi pentru totalitatea
produselor revendicate în cerere din clasa
21, cu excepţia: ustensilelor şi recipientelor
de uz casnic sau de bucătărie, bureţi de
curăţare impregnate cu preparate pentru
spălat, curăţat, clătit, materiale auxiliare
pentru substanţe de spălat şi materiale
mirositoare pentru a fi utilizate în uscătoare,
cârpe de curăţare neimpregnate.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
5

Marcă
internaţională

IR 1314047
2016.03.11
National Payment
Card System
Joint Stock
Company, RU

National Payment
Card System
Joint Stock
Company, RU

2019.12.29
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.06.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.09.27 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 07, 36, 42,
45, pentru totalitatea produselor revendicate
în cerere din clasa 09, cu excepţia huselor
pentru dispozitive electronice; pentru
următoarele produse din clasa 14: agate;
diamante; ancore [ceasornicărie]; casete ale
arcului [ceasornicărie]; curele pentru ceas tip
curea; portchei (brelocuri sau lănţişor); ceas
deşteptător; busturi din metale preţioase; jais
brut sau semiprelucrat; monede (jetoane) din
cupru; agrafe de cravată; butoni de manşete;
insigne din metale preţioase; aur brut sau
bătut (foiţă); ornamente din metale preţioase
pentru pălării; obiecte de artă din metale
preţioase; iridiu; pietre preţioase; pietre
semipreţioase; fir de argint [bijuterii]; cutii din
metale preţioase; carcase pentru ceasuri;
carcase [cutii] pentru orologii; balansiere
[ceasornicărie]; medalii; metale preţioase
brute sau semiprelucrate; mecanisme pentru
ceasuri şi ceasornice (orologii); cadrane;
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monede; olivină [pietre preţioase]; peridote;
osmiu; paladiu; platină [metal]; instrumente
de cronometrare; arcuri pentru ceasuri;
rodiu; ruteniu; cronometre; argint brut sau
bătut (foiţă); cercei; lingouri din metale
preţioase; aliaje din metale preţioase;
statuete din metale preţioase; figurine
[statuete] din metale preţioase; sticle pentru
ceasuri; ace [ceasornicărie]; ornamente din
metale preţioase pentru pantofi; ornamente
din jais; cutii pentru ceasuri [prezentare];
huse pentru ceasornicărie; cronografe
[ceasuri]; cronometre; cronoscoape; lanţuri
pentru ceasuri; cadrane [ceasornicărie];
ceasuri atomice; ceasuri; cadrane solare;
ceasuri şi ceasornice electrice; ceasuri de
control [ceasuri de referinţă] / ceasuri de
referinţă; ceasuri; ceasuri de mână; spineli
[pietre preţioase]; pentru totalitatea
produselor revendicate în cerere din clasa
20, cu excepţia: paleţilor reutilizabili, sub
formă de paleţi plaţi, paleţi cu structuri
(forme), containere pentru paleţi, nemetalice,
elementelor de fixare pentru testare,
nemetalice (o clemă de fixare încorporată în
lemnul unui palete) şi pentru totalitatea
produselor revendicate în cerere din clasa
21, cu excepţia: ustensilelor şi recipientelor
de uz casnic sau de bucătărie, bureţi de
curăţare impregnate cu preparate pentru
spălat, curăţat, clătit, materiale auxiliare
pentru substanţe de spălat şi materiale
mirositoare pentru a fi utilizate în uscătoare,
cârpe de curăţare neimpregnate.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
6

Marcă naţională

DOINA-VIN
S.R.L., MD

2020.02.03
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.06.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.12.05 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
produsele „vinuri” din clasa 33. Dreptul
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor
verbale „Perla Neagră”, „NOBLE RED
BLEND”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

CEBOTARI
Mariana, MD

2019.01.14
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.06.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2018.10.25 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere
din clasa 39. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra elementului verbal „MD”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

PRIMPROF
CONSTRUCT
S.R.L., MD

2020.01.21
împotriva
deciziei de
înregistrare a
mărcii cu
excluderea de la
protecţie
exclusivă a
elementului
verbal

2020.06.02

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.12.16 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere
din clasa 43.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

043519
2018.12.06

7

DOINA-VIN
S.R.L., MD
Marcă naţională

041323
2017.10.16
CEBOTARI
Mariana, MD

8

Marcă naţională

043789
2019.02.07
PRIMPROF
CONSTRUCT
S.R.L., MD
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1
9

2
Marcă naţională

3
SUPRATEN S.A.,
MD

4
2019.03.15
împotriva
înregistrării
mărcii

5
2020.06.03

6
1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.01.25 şi se
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr.
depozit 042152 din 2018.03.14, pe numele
solicitantului RUSU Oleg, MD.
3. Se restituie taxa achitată pentru
înregistrarea şi eliberarea certificatului de
înregistrare a mărcii în cuantum de 125 de
Euro.
4. Se transmite dosarul în arhivă.

oneworld Alliance,
LLC, US

2019.12.27
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.06.03

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.10.11.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Ferring B.V., NL

2017.09.13
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.06.03

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2017.07.07 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Philip Morris
Products SA, CH

2019.10.23
privind
repunerea în
dreptul de a
contesta
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii
2019.10.18
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.06.03

Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea IR 1400615 din 2017.12.19.

2020.06.03

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.08.09 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 09, 34, 35,
42.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

042152
2018.03.14
RUSU Oleg, MD

10

Marcă
internaţională
ONEWORLD
CONNECT
IR 1411080
2018.04.20

11

oneworld Alliance,
LLC, US
Marcă
internaţională
NOCDURNA
IR 1069990
2011.02.10
Ferring B.V., NL

12

Marcă
internaţională
DELIVER
SMOKERS OF
SMOKE
IR 1400615
2017.12.19

13

Philip Morris
Products SA, CH
Marcă
internaţională
DELIVER
SMOKERS OF
SMOKE

Philip Morris
Products SA, CH

IR 1400615
2017.12.19

14

Philip Morris
Products SA, CH
Marcă
internaţională
PALYNZIQ

Biomarin
Pharmaceutical
Inc., US

2020.01.03
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.06.03

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.11.04 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Biomarin
Pharmaceutical
Inc., US

2020.02.14
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a

2020.06.03

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.12.16 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere

IR 1334664
2016.12.06
Biomarin
Pharmaceutical
Inc., US
15

Marcă
internaţională

IR 1396540
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mărcii

2018.01.04

16

Biomarin
Pharmaceutical
Inc., US
Marcă
internaţională
GO! TABS

Cilag GmbH
International, CH

IR 1392069
2017.12.22
Cilag GmbH
International, CH
17

Marcă
internaţională
GO! TABS

Cilag GmbH
International, CH

IR 1392069
2017.12.22

2019.10.29
privind
repunerea în
dreptul de a
contesta
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii
2019.09.30
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

din clasa 05.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
2020.06.03

Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea IR 1392069 din 2017.12.22.

2020.06.03

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.07.17 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasele 03, 30.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Cilag GmbH
International, CH

18

Marcă
internaţională

Limited Liability
Company
"Kormotech", UA

2019.07.26
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.06.04

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.05.30 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 31.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

PepsiCo, Inc. (a
North Carolina
corporation), US

2019.09.16
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.06.04

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.07.18 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 32.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

HORWATH
INTERNATIONAL
REGISTRATION
LTD., US

2019.09.05
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.06.04

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.07.04 și se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere
din clasa 35.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Relife S.r.l., IT

2019.08.22
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.06.04

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.07.23 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasele 03, 05, 10. Dreptul exclusiv nu se
va extinde asupra elementului verbal
„group”, cu excepţia executării grafice
deosebite.

IR 1384278
2017.10.20

19

Limited Liability
Company
"Kormotech", UA
Marcă
internaţională

IR 1394063
2017.12.07

20

PepsiCo, Inc. (a
North Carolina
corporation), US
Marcă
internaţională

IR 1393495
2017.12.14
HORWATH
INTERNATIONAL

21

REGISTRATION
LTD., US
Marcă
internaţională

IR 1360051
2017.03.30
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Relife S.r.l., IT

22

Marcă naţională

3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
LEPILOV Natalia,
MD

2019.05.02
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.06.03

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.03.14 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
următoarele produse: „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;
toate cu conţinut de yerba mate” din clasa 30
şi „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; toate
cu conţinut de yerba mate” din clasa 32.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementului verbal „MATE”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

DERMAVITA
COMPANY
(LIMITED
PARTNERSHIP)
PARSEGHIAN &
PARTNERS, LB

2017.07.28
împotriva
deciziei privind
înregistrarea
contractului de
cesiune a
drepturilor
asupra cererii de
înregistrare a
mărcii
2015.08.05
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.06.03

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
juridice din 2017.05.24.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

2020.06.03

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2015.06.11 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 32, 35.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

042254
2018.04.04
LEPILOV Natalia,
MD

23

Marcă naţională
038401
2016.02.18
ALLERGAN
HOLDINGS
France SAS, FR

24

Marcă naţională
AQUASAN

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

035278
2014.06.16
MIREALUX
S.R.L., societate
comercială, MD
25

Marcă naţională

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

2019.05.28
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.06.03

1. A înceta procedura de examinare a
contestaţiei.
2. Taxa pentru depunerea contestaţiei nu se
restituie.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

VIVO MOBILE
COMMUNICATION
CO., LTD., CN

2020.02.14
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.06.03

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.12.16.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

042661
2018.06.13

26

PRODIAFARM
S.R.L., societate
comercială, MD
Marcă naţională
iQOO
043748
2019.01.30
VIVO MOBILE
COMMUNICATIO
N CO., LTD., CN
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1
27

2
Marcă naţională

3
ACVATIR
S.R.L., MD

4
2019.07.31
repunerea în
dreptul de a
reînnoi marca

5
2020.06.04

6
1. Se repune în drepturi titularul mărcii
nr. 19114 şi se reia procedura de reînnoire.
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

SONIC Nelia,
MD

2020.01.22
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.06.11

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.12.16 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 33. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra elementului verbal „NEGRU”.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

nr. marcă
19114

28

023783
2008.07.01
ACVATIR S.R.L.,
MD
Marcă naţională
043329
2018.11.06
SONIC Nelia,
MD
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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 Grițunic Alexandru
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Muşet Marcel nr. 180s-870/2020 din
12.05.2020, prin care s-a dispus aplicarea interdicțiilor aplicate asupra bunurilor debitorului Grițunic
Alexandru, IDNP 0981103225869:
- se aplică interdicţia asupra cotei-părți a cotitularului Griţunic Alexandru, IDNP
0981103225869, deţinute asupra operelor ştiinţifice conform certificatelor seria OŞ nr. 936 şi OŞ
nr. 939, înregistrate pe numele cotitularilor Falicovici Leonid, Panferov Fedor şi Griţunic Alexandru;
- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic
al OPI sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate
pe numele titularului FARMACO S.A., întreprindere mixtă
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chișinău (sediu central) nr. 2i-214/2020 din
04.06.2020, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului FARMACO S.A.,
c/f 1003600035059:
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R 7799 din 29.03.2000, nr. R 7977 din 27.03.2000,
nr. R 8477 din 27.03.2000, nr. R 9090 din 09.11.2001, nr. R 9171 din 21.11.2001, nr. R 9551 din
09.11.2001, nr. R 10141 din 09.11.2001, înregistrate pe numele titularului FARMACO S.A.,
întreprindere mixtă, c/f 1003600035059, Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, 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 ridicarea interdicţiei asupra OPI,
înregistrate pe numele titularului Media Security S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Buzadji Olga nr. 008s-488/2020 din
10.03.2020, prin care s-a dispus anularea interdicțiilor aplicate asupra bunurilor debitorului Media
Security S.R.L., IDNO 1002600031456:
- se ridică interdicția asupra mărcii nr. R 14335 din 01.08.2005, înregistrate pe numele
titularului Media Security S.R.L., IDNO 1002600031456, str. Colina Pușkin, nr.4, MD-2005, Chișinău,
Republica Moldova;
- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcii nr. R 14335 din 01.08.2005,
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la menţinerea sechestrului asupra OPI,
înregistrate pe numele titularului ELRADA-LUX S.R.L.
Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul central, din 15.06.2020 (dosarul nr. 2i44/20), privind intentarea procesului de insolvabilitate şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor
debitorului ELRADA-LUX S.R.L., IDNO 1003600019505:
- se menține sechestrul asupra mărcilor nr. R 20035 din 10.08.2009 şi nr. 20766 din
23.02.2010, înregistrate pe numele titularului ELRADA-LUX S.R.L., IDNO 1003600019505, Str. Miron
Costin nr. 18/1, ap. 7, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova, aplicat conform Ordinului Directorului
general AGEPI nr. 49 din 26.03.2020, în temeiul Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul central, din
06.03.2020 (dosar nr. 2i-44/20).
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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 modiﬁcarea componenţei nominale
a Comisiei de Contestaţii a AGEPI
În legătură cu necesitatea actualizării componenţei Comisiei de Contestaţii, ţinând cont de
prevederile Legii nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, pct. 7 al
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Contestaţii în domeniul proprietăţii
intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor (în continuare – Comisia de Contestaţii a AGEPI),
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2009, precum şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr.
1247/2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin
Ordinul Directorului general nr.76 din 24.06.2020 Componenţa nominală a Comisiei de Contestaţii a
AGEPI, aprobată prin Ordinul Directorului general nr. 2 din 11.01.2020 se modiﬁcă după cum urmează:
- textul „Stici Diana, șef Direcţie juridică, membru permanent al Comisiei” se substituie cu textul
„Stici Diana, șef Direcţie juridică, vicepreşedinte al Comisiei”;
- textul „Popa Andrei, Director general adjunct, vicepreşedinte al Comisiei” se exclude;
- textul „Mogol Natalia, șef adjunct Direcţie mărci şi design industrial” se substituie cu textul
„Mogol Natalia, Director general adjunct”.

Cu privire la modiﬁcarea Anexei nr.2
la Ordinul Directorului general nr. 99 din 12.06.2013
În scopul actualizării componenței nominale a Observatorului respectării drepturilor de proprietate
intelectuală, aprobate prin Ordinul Directorului general nr. 99 din 12.06.2013, cu modiﬁcările ulterioare,
prin Ordinul Directorului general nr.90 din 22.07.2020, în Anexa nr. 2 la Ordinul Directorului general
nr.99 din 12.06.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului Observatorului respectării drepturilor de
proprietate intelectuală (Punctului informațional), cu modiﬁcările ulterioare, cuvintele „Andrei Popa” se
substituie cu cuvintele „Natalia Mogol”.

222

MD - BOPI 7/2020

XI
Materiale de informare
din domeniul proprietăţii intelectuale /
Intellectual property
information materials

S

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

T

he section insert information on intellectual property protection in the Republic of Moldova,
texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is party, of
the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO
standards; other information materials in the field of intellectual property protection.
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OMPI INFORMEAZĂ
ADERĂRI LA TRATATELE INTERNAȚIONALE
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Tratatul de la Marrakesh privind facilitarea accesului la operele
publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu alte
dificultăţi de citire a materialelor imprimate
La 11 iunie 2020 Sfânta Lucia a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la
Marrakesh privind facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu
deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate, adoptat la Marrakesh la
27 iunie 2013.
Tratatul de la Marrakesh va intra în vigoare cu privire la Sfânta Lucia cu începere de la
11 septembrie 2020.
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ÎN ATENŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) oferă servicii de
prediagnoză a proprietăţii intelectuale (PI), servicii care reprezintă un studiu particularizat
al portofoliului obiectelor de PI din cadrul întreprinderii – invenții, mărci, desene şi
modele industriale, obiecte protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv
activitatea de comercializare, gestionare și utilizare eﬁcientă a acestora.
Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale?
• atunci când vă propuneţi implementarea tehnologiilor şi produselor noi;
• în cazul diﬁcultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală;
• dacă doriţi să vă protejaţi produsele şi serviciile;
• atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai eﬁcient tehnologiile noi, cunoştinţele,
produsele informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală;
• dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea întreprinderii,
produselor şi serviciilor.
Pentru ce solicitaţi serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale?
• pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de utilizare a
acestuia;
• pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale de
care dispuneţi;
• pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor;
• pentru reducerea costurilor de producere.
Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale?
• specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere, unde împreună cu Dvs.
examinează starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi protecţia proprietăţii
intelectuale (produselor, tehnologiilor, licenţelor, brevetelor, know-how etc.);
• informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte un raport în care se
speciﬁcă obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile eﬁciente de
protecţie a acestora, recomandări particularizate privind modul în care PI poate
impulsiona atingerea unor performanţe economice.
Costul
Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă gratuit
(program ﬁnanţat de AGEPI).
Conﬁdenţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului este garantată.
Informaţii suplimentare pot ﬁ obţinute la tel.: (+373 22) 400-592, 400-500.
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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:
BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;
Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (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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