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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

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

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

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

OM
PA
PE

Iordania
Japonia
Kenya
Kârghâzstan
Cambodgia
Republica Populară
Democrată Coreeană
Republica Coreea
Kuweit
Kazahstan
Republica
Democratică Populară
Laos
Liban
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Luxemburg
Letonia
Libia
Maroc
Monaco
Republica Moldova
Muntenegru
Madagascar
Fosta Republică
Iugoslavă Macedonia
Mongolia
Mauritania
Montserrat
Malta
Mauritius
Maldive
Mexic
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 din 07.03.2008
privind protecţia invenţiilor.

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

L

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

П

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

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

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

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

P

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

P

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

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в статьей 19 Закона № 50 от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Согласно статье 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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INVENTIONS

(21)
(51)

a 2018 0014 (13) A2
Int. Cl.: B60P 5/00 (2006.01)
G01G 19/00 (2006.01)
G01G 19/08 (2006.01)
(22) 2018.03.11
(71)(72) BERECHELEA Anatoli, MD
(54) Sistem şi procedeu de determinare a greutăţii încărcăturii mijlocului de transport
(57) Invenţia se referă la tehnica de cântărire, şi
anume la sisteme şi procedee de determinare
a greutăţii încărcăturii mijlocului de transport, în
special pentru autobasculante şi poate fi utilizată în diferite tipuri de mijloace de transport.
Sistemul şi procedeul, conform invenţiei, includ măsurarea greutăţii unei încărcături fără
greutatea mijlocului de transport, utilizând nişte senzori tensometrici, un computer de bord
(3) şi un inclinometru digital (5). Sistemul mai
conţine un modul de comunicaţie fără fir (6),
cel puţin o pereche de suporturi (1) a platformei de auto-descărcare, un dispozitiv de prindere (2) a suporturilor (1), patru senzori de
greutate (4) telescopici şi un mecanism de
forţă (7) a senzorilor de greutate (4) în regim
de măsurare a greutăţii.

бам определения веса груза транспортного
средства, в частности для автомобилейсамосвалов и может быть использовано в
различных видах транспортных средств.
Система и способ, согласно изобретению,
включают измерение массы груза, без
массы транспортного средства используя
тензометрические датчики, бортовой компьютер (3) и цифровой инклинометр (5).
Система также содержит модуль беспроводной связи (6), по меньшей мере, одну
пару опор (1) саморазгружающейся платформы, устройство зажима (2) опор (1), четыре выдвижных датчика веса (4) и силовой механизм (7) датчиков веса (4) в режиме измерения веса.
П. формулы: 3
Фиг.: 3

Revendicări: 3
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
System and process for determining the
load weight of transport vehicle
The invention relates to weight measuring
technology, namely to systems and processes
for determining the load weight of transport
vehicle, in particular for dump trucks and can
be used in various types of transport vehicles.
The system and process, according to the invention, comprise measuring a cargo tonnage
without the transport vehicle weight using
strain gauges, an on-board computer (3) and
a digital inclinometer (5). The system also
comprises a wireless communication module
(6), at least a pair of supports (1) of a selfdischarging platform, a clamping device (2)
for the supports (1), four retractable weight
sensors (4) and a power mechanism (7) of the
weight sensors (4) in weight measurement
regime.
Claims: 3
Fig.: 3

(54)
(57)
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*
* *
Система и способ определения веса
груза транспортного средства
Изобретение относится к весоизмерительной технике, а именно к системам и спосо-

(21)
(51)

(22)
(71)
(72)

(54)

(57)

a 2018 0017 (13) A2
Int. Cl.: G01N 1/28 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
C25F 3/00 (2006.01)
2018.03.20
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii,
MD;
COVALI
Alexandr,
MD;
CERNÎŞEVA Natalia, MD; AGAFII Vasile, MD
Procedeu de identificare a structurii fazei
de wolfram a pseudoaliajelor pe bază de
wolfram
Invenţia se referă la domeniul ştiinţei metalelor şi poate fi utilizată pentru a identifica structura aliajelor.
Procedeul de identificare a structurii fazei de
wolfram a pseudoaliajelor pe bază de wolfram
include tratarea anodică a pseudoaliajelor cu
examinarea ulterioară a suprafeţei tratate, folosind un dispozitiv optic, iar corodarea fazei
de liant se efectuează timp de 0,2...1,5 min la
un decalaj interelectrodic între catod şi anod
de 0,1...0,2 mm într-un curent de electrolit pe
bază de NaCl (NaNO3) la o concentraţie de
50...150 g/l, o densitate a curentului de
15...45 A/dm2 şi o temperatură a electrolitului
de 20±2°C.

INVENŢII
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(54)

Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)

*
* *
Process for detecting the tungsten phase
structure of tungsten-based pseudoalloys
The invention relates to the field of metal science and can be used for detecting the structure of alloys.
The process for detecting the tungsten phase
structure of tungsten-based pseudoalloys
comprises the anodic treatment of pseudoalloys with subsequent examination of the
treated surface using an optical means, and
etching of the binder phase is carried out for
0.2…1.5 min at an interelectrode gap between the cathode and the anode of 0.1…0.2
mm in a flow electrolyte based on NaCl
(NaNO3) at a concentration of 50…150 g/L, a
current density of 15…45 A/dm2 and an electrolyte temperature of 20±2C.

(57)

Способ выявления структуры вольфрамовой фазы псевдосплавов на основе вольфрама
Изобретение относится к области металловедения и может быть использовано для
выявления структуры сплавов.
Способ выявления структуры вольфрамовой фазы псевдосплавов на основе вольфрама включает анодную обработку псевдосплавов с последующим рассмотрением
обработанной поверхности с применением
оптического средства, а вытравливание
связующей фазы осуществляют в течение
0,2...1,5 мин при межэлектродном зазоре
между катодом и анодом 0,1...0,2 мм в
проточном электролите на основе NaCl
(NaNO3) при концентрации 50...150 г/л,
плотности тока 15...45 А/дм2 и температуре
электролита 20±2°C.
П. формулы: 1
Фиг.: 3

Claims: 1
Fig.: 3
*
*

*
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INVENTIONS

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 din 07.03.2008 privind
protecția invențiilor.

A

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

К

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 от 07.03.2008 г. об
охране изобретений.
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INVENȚII
(21)
(51)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(54)

e 2019 0285 (13) A1
Int.Cl.: E04H 4/12 (2006.01.01)
18000338.6, 2018.04.10
3450656, 2019.03.06
201734051U
2017.08.28
CZ
BERNDORF BÄDERBAU, S.R.O., CZ
CIESLAR Rudolf, CZ
Perete al piscinei cu canal de drenaj
Swimming pool wall having a drainage
groove
Стенка плавательного бассейна с
дренажной канавкой

(21) e 2019 0287 (13) A1
(51) 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)
(96) 18716455.3, 2018.03.20
(87) WO 2018/175474, 2018.09.27
(31) 201762473751P
(32) 2017.03.20
(33) US
(71) 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
(54) Compoziții de pirolopirol în calitate de activatori ai piruvatkinazei (PKR)
Pyrrolopyrrole compositions as pyruvate
kinase (PKR) activators
Пирролопиррольные композиции в
качестве активаторов пируваткиназы
(PKR)

(21) e 2019 0327 (13) A1
(51) Int.Cl.: B61L 1/16 (2006.01.01)
B61L 27/00 (2006.01.01)
B61L 1/20 (2006.01.01)
(96) 17158870.0, 2017.03.02
(97) 3369641, 2019.03.20
(71) ECM S.P.A., IT; PROGRESS RAIL INSPECTION & INFORMATION SYSTEMS GMBH, DE
(72) AGOSTINI Alessandro, IT; RICCI Andrea, IT;
SCHöNING Bjoern, DE
(54) Sistem de detectare a rulmenţilor de tren
supraîncălziţi, amplasat pe marginea benzii
de separaţie

MD - BOPI 9/2019
Wayside train hot bearing detection system
Система обнаружения перегревшихся
подшипников поездов, установленная на
краю полосы отчуждения

(21) e 2019 0381 (13) A1
(51) Int.Cl.: C02F 1/28 (2006.01.01)
C02F 1/68 (2006.01.01)
C02F 101/34 (2006.01.01)
C02F 101/38 (2006.01.01)
C02F 103/42 (2006.01.01)
C07D 251/32 (2006.01.01)
C02F 101/18 (2006.01.01)
(96) 18158364.2, 2018.02.23
(97) 3366650, 2019.04.03
(31) 201730257
(32) 2017.02.27
(33) ES
(71) DIASA INDUSTRIAL, S.A., ES
(72) MACÍAS GÁLLEGO CARLOS, ES
(54) Procedură și sistem de extracție a acidului
izocianuric din soluție
Procedure and system for the extraction of
isocyanuric acid in solution
Процедура и система экстракции
изоциануровой кислоты из раствора

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

(21)
(51)
(96)
(97)
(31)

e 2019 0382 (13) A1
Int.Cl.: F25D 25/02 (2006.01.01)
A47F 3/04 (2006.01.01)
18158406.1, 2018.02.23
3367030, 2019.04.03
201700022326
2017.02.28
IT
LENARI ITALIA S.R.L., IT
CANINI Aldo, IT
Vitrină pentru înghețată și sertare pentru
înghețată
Ice-cream display cabinet and ice-cream
drawers
Витрина для мороженого и ящики для
мороженого

e 2019 0383 (13) A1
Int.Cl.: C10M 175/00 (2006.01.01)
18166609.0, 2018.04.10
3392328, 2019.04.03
201700042853
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(32)
(33)
(71)
(72)

2017.04.19
IT
ITELYUM REGENERATION S.R.L., IT
GALLO Francesco, IT; QUAGLIA Alessandro,
IT; ROLDI Aldo, IT; GIUSTI Maurizio, IT
(54) Procedeu de regenerare a uleiurilor uzate
Process for the regeneration of exhaust oils
Способ регенерации отработанных
масел

(21)
(51)

(96)
(97)
(71)
(72)
(54)

e 2019 0385 (13) A1
Int.Cl.: F41A 3/28 (2006.01.01)
F41A 3/64 (2006.01.01)
F41A 5/06 (2006.01.01)
F41A 11/00 (2006.01.01)
F41A 17/64 (2006.01.01)
17158175.4, 2017.02.27
3367040, 2019.04.10
GLOCK TECHNOLOGY GMBH, AT
DECHANT Friedrich, AT
Pistol
Pistol
Пистолет

(21) e 2019 0386 (13) A1
(51) Int.Cl.: B23Q 9/00 (2006.01.01)
B23B 41/00 (2006.01.01)
B21J 15/14 (2006.01.01)
B64F 5/10 (2017.01.01)
B23Q 17/22 (2006.01.01)
B25J 15/00 (2006.01.01)
(96) 17158772.8, 2017.03.01
(97) 3369525, 2019.04.10
(71) AIRBUS SAS, FR; AEA S.R.L., IT
(72) BORIA Sébastien, FR; ALBERT Fabien, FR;
LEPINE Pierre, FR; LATTANZI Luca, IT;
CRISTALLI Cristina, IT; CONCETTONI Enrico,
IT
(54) Dispozitiv de fixare a instrumentului robotizat la piesa de prelucrat
Device for clamping a robotic tool to a
workpiece
Устройство для крепления
роботизированного инструмента к
заготовке

(21)
(51)
(96)
(97)
(31)
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e 2019 0450 (13) A1
Int.Cl.: G01N 33/574 (2006.01.01)
18158737.9, 2018.02.27
3367100, 2019.04.10
2017035001

INVENTIONS
(32) 2017.02.27
(33) JP
(71) NATIONAL CANCER CENTER, JP; KEIO
UNIVERSITY, JP; SYSMEX CORPORATION,
JP
(72) KIKUTA Kazutaka, JP; NAKAMURA Masaya,
JP; KAWAI Akira, JP; KONDO Tadashi, JP
(54) Procedeu de asistare la determinarea
invazivității mixofibrosarcomului și kit
pentru determinarea invazivității mixofibrosarcomului utilizat în procedeu
Method for assisting determination of invasiveness of myxofibrosarcoma, and use of a
kit in the method
Способ содействия определению
инвазивности миксофибросаркомы и
набор для определения инвазивности
миксофибросаркомы, используемый в
способе

(21) e 2019 0451 (13) A1
(51) Int.Cl.: A47F 3/14 (2006.01.01)
A47F 5/13 (2006.01.01)
B65D 25/00 (2006.01.01)
B65D 83/00 (2006.01.01)
B65B 3/02 (2006.01.01)
(96) 18159163.7, 2018.02.28
(97) 3369348, 2019.04.10
(31) 202017001134U
(32) 2017.03.01
(33) DE
(71) LIDL STIFTUNG & CO. KG, DE
(72) BROCKMEYER Daniel, DE; LINDEMEIER
Karl-Heinrich, DE; WISCHMEYER Jens, DE;
SOTIROUDIS Georgios, DE
(54) Container de vânzare și de transport pentru
prezentarea mărfurilor
Transport and sales container for the
presentation of goods
Транспортно-торговый контейнер для
презентации товаров

(21) e 2019 0452 (13) A1
(51) Int.Cl.: B65D 25/00 (2006.01.01)
A47F 3/14 (2006.01.01)
A47F 5/13 (2006.01.01)
(96) 18159204.9, 2018.02.28
(97) 3369671, 2019.04.10
(31) 202017001112U
(32) 2017.03.01
(33) DE
(71) LIDL STIFTUNG & CO. KG, DE
(72) BROCKMEYER Daniel, DE; LINDEMEIER
Karl-Heinrich, DE; WISCHMEYER Jens, DE;
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SOTIROUDIS Georgios, DE; SEESTALLER
Alexander, DE; WöRNER Christian, DE
(54) Container de vânzare și de transport pentru
prezentarea mărfurilor
Transport and sales container for the
presentation of goods
Транспортно-торговый контейнер для
презентации товаров

(21)
(51)

(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(54)

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

e 2019 0487 (13) A1
Int.Cl.: G06Q 20/02 (2012.01.01)
G06Q 20/20 (2012.01.01)
G06Q 20/22 (2012.01.01)
G06Q 20/32 (2012.01.01)
G06Q 20/40 (2012.01.01)
18000785.8, 2018.10.02
3471036, 2019.04.17
24522017
2017.10.16
NG
PAYATTITUDE GLOBAL LTD, NG
APOCHI Agada, NG; OGUNREMI Tolulope,
NG
Procedeu pentru tranzacții financiare
Process for financial transactions
Способ для финансовых транзакций

e 2019 0488 (13) A1
Int.Cl.: G07D 9/00 (2006.01.01)
18156173.9, 2018.02.09
3373257, 2019.04.17
2017042273
2017.03.06
JP
ASAHI SEIKO CO., LTD., JP
ABE Hiroshi, JP; UMEDA Masayoshi, JP
Aparat de prelucrare a monedelor și mașină
de depozitare/distribuire a monedelor
Coin processing apparatus and coin depositing/dispensing machine
Аппарат для обработки монет и машина
для депонирования/выдачи монет

(21) e 2019 0489 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 8/92 (2006.01.01)
A61Q 19/00 (2006.01.01)
(96) 18161326.6, 2018.03.12
(97) 3372222, 2019.04.17
(31) 201762469666P; 201762488898P
(32) 2017.03.10; 2017.04.24
(33) US; US
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îmbunătățirea eficienței activităților
operaționale comerciale cotidiene
System and method for determining daily
profit and loss to improve the efficiency of
day to day business operational activities
Система и способ определения
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System and method for remotely monitoring
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A sterilizing apparatus, in particular for sterilizing post-consumer absorbent sanitary
products
Стерилизующий аппарат, в частности
для стерилизации абсорбирующих
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Improved method and apparatus for thermodiffusion galvanising and articles manufactured by the method
Усовершенствованный способ и
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этим способом
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(54) Dispozitiv de afișare pentru afișarea imaginilor, în special a pictogramelor, care pot fi
utilizate pentru vizualizarea imaginii afișate
Display device for displaying images, in
particular pictograms, which can be used to
review the displayed image
Устройство отображения для
отображения изображений, в частности
пиктограмм, которые можно
использовать для просмотра
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(54) Preparat lichid antifungic biologic cu microorganism Pythium oligandrum și procedeu de producere a acestuia
Biological antifungal liquid preparation with
microorganism Pythium oligandrum and
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Биологический противогрибковый
жидкий препарат с микроорганизмом
Pythium oligandrum и способ его
производства
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Security document with a securing element,
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Кристаллические формы эравациклина
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(54) Formulări de vaccin glicoconjugat împotriva
ExPEC
ExPEC glycoconjugate vaccine formulations
Составы гликоконъюгатной вакцины
против ExPEC
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FR; POIRIER Nicolas, FR; VANHOVE Bernard,
FR; GAUTTIER Vanessa, FR
(54) Metode de stimulare a răspunsului celulelor T
Methods for promoting T cells response
Методы стимулирования ответа Т-клеток
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MEDORO Gianni, IT
(54) Circuit electronic de excitaţie pentru excitarea electrozilor dispozitivului microfluidic
pentru manipularea particulelor și dispozitiv
de analiză corespunzător
Electronic driving circuit for driving electrodes of a microfluidic device for manipulation of particles, and corresponding analysis apparatus
Электронная возбуждающая схема для
возбуждения электродов
микрофлюидного устройства для
манипулирования частицами и
соответствующее устройство для
анализа
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2016.10.18
IT
MENARINI SILICON BIOSYSTEMS S.P.A., IT
MEDORO Gianni, IT; CALANCA Alex, IT
Sistem microfluidic
Microfluidic system
Микрофлюидная система
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MEDORO Gianni, IT; CALANCA Alex, IT;
MANARESI Nicolò, IT
(54) Dispozitiv microfluidic, sistem microfluidic
și procedeu de izolare a particulelor
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Microfluidic device, microfluidic system and
method for the isolation of particles
Микрофлюидное устройство,
микрофлюидная система и способ
выделения частиц

(21) e 2019 0957 (13) A1
(51) Int.Cl.: E04B 2/88 (2006.01.01)
E04B 2/96 (2006.01.01)
E06B 3/54 (2006.01.01)
(96) 17800941.1, 2017.10.20
(87) WO 2018/073800, 2018.04.26
(31) 201605794; 201605809
(32) 2016.10.21; 2016.10.27
(33) BE; BE
(71) CLAEYS Stephanie Catharina R., BE; CLAEYS
Laurens Leonard J., BE; CLAEYS Nausikaä
Els P., BE
(72) CLAEYS Stephanie Catharina R., BE; CLAEYS
Laurens Leonard J., BE; CLAEYS Nausikaä
Els P., BE
(54) Perete-cortină cu element de perete cu cadru cu compartiment pentru aripă sau altul
asemenea și procedeu de înlocuire a elementului de umplutură în peretele-cortină
Curtain wall with a wall element with a
frame with a compartment for a wing or the
like and method for replacing an infill element in a curtain wall
Навесная стена со стеновым элементом
с рамой с отсеком для крыла или тому
подобным и способ замены
заполняющего элемента в навесной
стене

(21) e 2019 0958 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 35/745 (2015.01.01)
A61K 36/22 (2006.01.01)
A61P 3/04 (2006.01.01)
(96) 17801106.0, 2017.10.20
(87) WO 2018/073794, 2018.04.26
(31) 201600105831
(32) 2016.10.20
(33) IT
(71) PROBIOTICAL S.P.A., IT
(72) MOGNA Giovanni, IT
(54) Compoziție care conține extract de Irvingia
gabonensis și tulpini de bifidobacterii
pentru reglarea și reducerea greutății corporale
A composition comprising an extract of
Irvingia gabonensis and strains of
bifidobacteria for regulating and reducing
body weight

INVENȚII
Композиция, содержащая экстракт Irvingia gabonensis и штаммы
бифидобактерий для регуляции и
снижения массы тела
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17801107.8, 2017.10.20
WO 2018/073799, 2018.04.26
201605793; 201605808
2016.10.21; 2016.10.27
BE; BE
CLAEYS Stephanie Catharina R., BE; CLAEYS
Laurens Leonard J., BE; CLAEYS Nausikaä
Els P., BE
(72) CLAEYS Stephanie Catharina R., BE; CLAEYS
Laurens Leonard J., BE; CLAEYS Nausikaä
Els P., BE
(54) Perete-cortină și element de perete aplicat
astfel și procedeu de fabricare a unui astfel
de element de perete
Curtain wall and wall element thereby applied and method for manufacturing such a
wall element
Навесная стена и стеновой элемент,
примененный таким образом, и способ
изготовления такого стенового элемента
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(51)
(96)
(87)
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(32)
(33)
(71)
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Laurens Leonard J., BE; CLAEYS Nausikaä
Els P., BE
(72) CLAEYS Stephanie Catharina R., BE; CLAEYS
Laurens Leonard J., BE; CLAEYS Nausikaä
Els P., BE
(54) Element de perete pentru perete-cortină cu
compartiment pentru aripă și element de
etanșare
Wall element for a curtain wall with a compartment for a wing and a sealing element
Стеновой элемент для навесной стены с
отсеком для крыла и уплотнительным
элементом
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Anatoly Petrovich, RU; NESTERENKO Vladimir
Georgievich, RU; NESTERENKO Sergei Vladimirovich, RU; KALMYKOVA Nina Vladimirovna, RU; DEMYANENKO Ilya Alexandrovich,
RU; SOROKIN Oleg Vladimirovich, RU
(54) Procedeu de obținere a formei în suspensie
de matrice extracelulară decelularizată
măcinată
Method for producing suspended form of
ground decellularized extracellular matrix
Способ получения суспензионной
формы измельченного
децеллюляризованного внеклеточного
матрикса
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(72) MASSARI Nicola, IT; ACERBI Fabio, IT; FONTANA Giorgio, IT; STOPPA David, IT; ZORZI
Nicola, IT; PAVESI Lorenzo, IT; SALA Massimiliano, IT; MENEGHETTI Alessio, IT; GASPARINI Leonardo, IT; BISADI Zahra, IT; TOMASI Alessandro, IT; PUCKER Georg, IT;
PIEMONTE Claudio, IT
(54) Generator de numere aleatorii îmbunătățit,
în particular generator de numere aleatorii
reale îmbunătățit
Improved random number generator, in particular improved true random number generator
Улучшенный генератор случайных чисел,
в частности улучшенный генератор
действительных случайных чисел

35

MD - BOPI 9/2019
(21) e 2019 0963 (13) A1
(51) Int.Cl.: C12N 15/12 (2006.01.01)
C12N 15/86 (2006.01.01)
C07K 14/47 (2006.01.01)
C07K 14/705 (2006.01.01)
A61K 38/17 (2006.01.01)
(96) 17804986.2, 2017.10.20
(87) WO 2018/075978, 2018.04.26
(31) 201662410827P; 201762475210P;
201762537921P
(32) 2016.10.20; 2017.03.22; 2017.07.27
(33) US; US; US
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US
(54) Proteine imunomodulatoare secretabile alternative și terapie cu celule modificate genetic
Secretable variant immunomodulatory proteins and engineered cell therapy
Секретируемые вариантные
иммуномодулирующие белки и генноинженерная клеточная терапия
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Dispozitiv de tuns părul
A hair cutting device
Устройство для стрижки волос
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(54) Vaccin împotriva citomegalovirusului uman
Human cytomegalovirus vaccine
Вакцина против цитомегаловируса
человека
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(54) Metode de tratament al atrofiei musculare și
bolii osoase cu utilizarea noilor proteine
hibride capcană pentru ligandul ActRIIB
Methods for treating muscle wasting and
bone disease using novel hybrid ActRIIB
ligand trap proteins
Методы лечения мышeчной атрофии и
заболевания костей с использованием
новых гибридных белков-ловушек для
лиганда ActRIIB
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Compoziții de terlipresină și procedee de
utilizare a acestora
Terlipressin compositions and their methods of use
Композиции терлипрессина и способы
их применения
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(54) Compuși și utilizările acestora
Compounds and uses thereof
Соединения и их применения
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Buclă de fixare
Fastening loop
Крепежная петля
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(54) Procedeu, iluminat de lucru și mașină de
lucru pentru reglarea mijloacelor de iluminat
Method, task light and work machine for
configuring lights
Способ, рабочее освещение и рабочая
машина для настройки средств
освещения

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

37

MD - BOPI 9/2019

INVENTIONS

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

O

rice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la data
publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat
la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50
din 07.03.2008.

W

ithin 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may give
notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with
AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50 of 07.03.2008 on the Protection
of Inventions.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение 6
месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента.
Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2)
статьи 57 Закона № 50 от 07.03.2008 г. об охране изобретений.
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(11)
(51)

4646 (13) B1
Int. Cl.: A01K 67/033 (2006.01)
A23K 50/90 (2016.01)
A61P 17/12 (2006.01)
A61P 17/18 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61K 35/64 (2015.01)
(21) a 2018 0081
(22) 2018.09.19
(71)(72)(73) CIUHRII Ceslav, MD
(54) Procedeu de obţinere a biomasei de larve
de Galleria mellonella cu activitate biologică înaltă
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume
la obţinerea biomasei de larve de Galleria
mellonella cu activitate cheratolitică, antioxidantă şi antiinflamatoare înaltă, care poate fi
utilizată în calitate de materie primă pentru
fabricarea preparatelor farmaceutice şi cosmetice.
Procedeul de obţinere a biomasei de larve
de Galleria mellonella cu activitate biologică
înaltă constă în plasarea pupelor în recipiente cu mediu nutritiv, menţinerea lor până la
eclozarea larvelor de prima vârstă, transferul
larvelor în alte recipiente cu mediu nutritiv,
cultivarea acestora la temperatura de 27°C şi
umiditatea de 75% timp de 19...21 de zile cu
transferul lor de cel puţin 2 ori în mediu nutritiv proaspăt şi colectarea larvelor. Mediul nutritiv conţine făină de grâu, făină de porumb,
tărâţe de grâu, extract de drojdie, lapte praf,
miere de albine, glicerol, pulbere de ceară,
pinobanksin, pinocembrin şi apă.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea cantităţii şi activităţii biologice a biomasei
de larve obţinute.

larvae to other tanks with nutrient medium,
cultivating them at a temperature of 27C
and a humidity of 75% for 19…21 days with
the transfer of the larvae at least twice to
fresh nutrient medium and collecting the larvae, at the same time the nutrient medium
contains wheat flour, corn flour, wheat bran,
yeast extract, powdered milk, bee honey,
glycerin, wax dust, pinobanksin, pinocembrin
and water.
The technical result of the invention consists
in increasing the amount and biological activity of the produced larvae biomass.
Claims: 1

(54)

(57)

Revendicări: 1
*
*
(54)

(57)

*

Process for producing Galleria mellonella
larvae biomass with high biological activity
The invention relates to biotechnology, in
particular to the production of Galleria
mellonella larvae biomass with high keratolytic, antioxidant and anti-inflammatory activity, which can be used as raw material for the
production of pharmaceutical and cosmetic
preparations.
The process for producing Galleria mellonella larvae biomass with high biological activity
consists in placing the pupae in tanks with
nutrient medium, keeping them until the first
generation of larvae appears, transferring the

*
* *
Способ получения биомассы личинок
Galleria mellonella с высокой биологической активностью
Изобретение относится к биотехнологии,
а именно к получению биомассы личинок
Galleria mellonella, обладающей высокой
кератолитической, антиоксидантной и
противовоспалительной активностью, которая может быть использована для производства фармацевтических и косметических препаратов.
Способ получения биомассы личинок
Galleria mellonella, обладающей высокой
биологической активностью, состоит в помещении куколок в емкости с питательной
средой, их выдержку до появления личинок первого поколения, перенос личинок в
другие емкости с питательной средой, их
культивирование при температуре 27°C и
влажности 75% в течение 1921 дня с
переносом личинок не менее двух раз на
свежую питательную среду и сбор личинок, причем питательная среда содержит
пшеничную муку, кукурузную муку, пшеничные отруби, дрожжевой экстракт, сухое молоко, пчелиный мед, глицерин, восковую пыль, пинобанксин, пиноцембрин и
воду.
Технический результат изобретения состоит в повышении количества и биологической активности полученной биомассы
личинок.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4647 (13) B1
Int. Cl.: A01N 55/02 (2006.01)
A01N 59/06 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
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C07F 15/06 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
C07D 213/82 (2006.01)
C07C 251/70 (2006.01)
(21) a 2018 0016
(22) 2018.03.19
(71)(73)
INSTITUTUL
DE
CHIMIE,
MD;
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
(sediul la Chişinău), MD
(72) BULHAC Ion, MD; ŞTEFÎRŢĂ Anastasia,
MD; COROPCEANU Eduard, MD; BRÂNZĂ
Lilia, MD; COVACI Olga, MD
(54) Preparat complex cu proprietăţi antioxidante
(57) Invenţia se referă la compuşii chimici cu
proprietăţi biologic active şi poate fi utilizată
în agricultură pentru reducerea impactului
negativ al stresului oxidativ, cauzat de speciile reactive de oxigen, pentru protecţia antioxidantă şi diminuarea destrucţiilor oxidative
ale componentelor celulare.
Preparatul complex, conform invenţiei, conţine tiouree, Mg(NO3)26H2O, Ca(NO3)24H2O,
salicilat
de
potasiu,
[Co(DmgH)2(SeUree)2]BF42H2O,
[Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO33H2O,
Mn(CH3COO)24H2O,
[Co(DmgH)2(Nia)2]BF42H2O,
Zn(NO3)26H2O,
(NH4)6Mo7O244H2O,
(HOC6H4COO)2Cu4H2O.
Rezultatul invenţiei constă în diminuarea
conţinutului dialdehidei malonice  produsul
final al oxidării peroxidice a lipidelor de către
speciile reactive de oxigen, şi în intensificarea activităţii enzimelor sistemului de protecţie antioxidant.

INVENTIONS
Mn(CH3COO)2·4H2O,
[Co(DmgH)2(Nia)2]BF4·2H2O,
Zn(NO3)2·6H2O,
(NH4)6Mo7O24·4H2O,
(HOC6H4COO)2Cu·4H2O.
The result of the invention consists in reducing the content of malonic di-aldehyde – the
final product of lipid peroxidation by the reactive species of oxygen, and in enhancing the
activity of the antioxidant protection system
enzymes.
Claims: 1

(54)
(57)

Revendicări: 1

(54)
(57)
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*
* *
preparation with

Complex
antioxidant
properties
The invention relates to chemical compounds
with biologically active properties, and can be
used in agriculture for reducing the negative
impact of oxidative stress caused by reactive
oxygen species, for antioxidant protection
and diminishing the oxidative destruction of
cellular components.
The complex preparation, according to the
invention,
comprises
thiourea,
Mg(NO3)2·6H2O, Ca(NO3)2·4H2O, potassium
salicylate, [Co(DmgH)2(SeUree)2]BF4·2H2O,
[Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO3·3H2O,

*
* *
Комплексный препарат с антиокислительными свойствами
Изобретение относится к химическим
соединениям с биологически активными
свойствами и может быть использовано в
сельском хозяйстве для снижения отрицательного
влияния
окислительного
стресса, вызванного реактивными формами кислорода, для антиокислительной
защиты и уменьшения окислительной
деструкции клеточных компонентов.
Комплексный
препарат,
согласно
изобретению, содержит тиомочевину,
Mg(NO3)26H2O, Ca(NO3)24H2O, салицилат
калия,
[Co(DmgH)2(SeUree)2]BF42H2O,
[Fe3O(CH3COO)6(H2O)3]NO33H2O,
Mn(CH3COO)24H2O,
[Co(DmgH)2(Nia)2]BF42H2O,
Zn(NO3)26H2O,
(NH4)6Mo7O244H2O,
(HOC6H4COO)2Cu4H2O.
Результат изобретения состоит в снижении содержания малонового диальдегида  конечного продукта перекисного
окисления липидов реактивными формами кислорода, и в усилении активности
ферментов системы антиокислительной
защиты.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4648 (13) B1
Int. Cl.: A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/4402 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07D 213/16 (2006.01)
(21) a 2018 0079
(22) 2018.09.12
(71)(73)
UNIVERSITATEA
DE
STAT
MOLDOVA, MD

DIN

INVENŢII
(72)

(54)

(57)
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CH3
NH
S
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*
* *
Use
of
N-cyclohexyl-2-[1-(pyridin-2yl)ethylidene]hydrazinecarbothioamide as
an inhibitor of reproduction of grampositive microorganisms and Candida albicans fungi
The invention relates to chemistry and medicine, in particular to the use of a compound
of the class of thiosemicarbazones, which
exhibits high antimicrobial and antifungal activity, and can find application in medicine
and veterinary medicine as an antimicrobial
and antifungal drug or ingredient in creating
selective nutrient media for growing microorganisms and fungi.

N
NH

S

N

as an inhibitor of reproduction of grampositive microorganisms and Candida albicans fungi.
The result of the invention consists in increasing the bacteriostatic and bactericidal
activity against gram-positive microorganisms Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Enterococcus faecalis 2…12 times and in
providing high antifungal activity against
Candida albicans fungi.
Claims: 1

(54)

N

Revendicări: 1

(57)

CH3

N
NH

.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea activităţii bacteriostatice şi bactericide faţă de microorganismele gram-pozitive Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Enterococcus
faecalis de 2...12 ori şi asigurarea unei activităţi antimicotice înalte faţă de fungii Candida
albicans.

(54)

Summary of the invention consists in the use
of N-cyclohexyl-2-[1-(pyridin-2-yl)ethylidene]
hydrazinecarbothioamide of the formula:

GULEA Aurelian, MD; BURDUNIUC Olga,
MD; BĂLAN Greta, MD; RUSNAC Roman,
MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu,
MD
Utilizare a N-ciclohexil-2-[1-(piridin-2il)etiliden]hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor al proliferării microorganismmelor gram-pozitive şi fungilor
Candida albicans
Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi
anume la utilizarea compusului din clasa tiosemicarbazonelor, care manifestă o activitate
antimicrobiană şi antimicotică înaltă şi poate
găsi aplicare în medicină şi veterinărie în
calitate de preparat cu acţiune antimicrobiană şi antimicotică sau de ingredient la
crearea mediilor nutritive selective de cultivare a microorganismelor şi fungilor.
Esenţa invenţiei constă în utilizarea în
calitate de inhibitor al proliferării microorganismelor gram-pozitive şi fungilor Candida albicans a N-ciclohexil-2-[1-(piridin-2il)etiliden]hidrazincarbotioamidei cu formula :

(57)

*
* *
Использование
N-циклогексил-2-[1(пиридин-2ил)этилиден]гидразинкарботиоамида в качестве ингибитора размножения грамположительных микроорганизмов и грибов Candida albicans
Изобретение относится к химии и медицине, а именно к применению соединения
класса тиосемикарбазонов, которое проявляет высокую противомикробную и противогрибковую активность, и может найти
применение в медицине и ветеринарии в
качестве противомикробного и противогрибкового препарата или ингредиента
при создании селективных питательных
сред для выращивания микроорганизмов
и грибов.
Сущность изобретения заключается в использовании N-циклогексил-2-[1-(пиридин2-ил)этилиден]гидразинкарботиоамида
формулы:

CH3
NH
S

N
NH
N

в качестве ингибитора размножения грамположительных микроорганизмов и грибов
Candida albicans.
Результат изобретения состоит в повышении бактериостатической и бактерицидной активности в отношении грамположи-
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INVENTIONS
rolo[2,3-b]pyrazinyl
and
pyrrolo[2,3d]pyridinyl acrylamides and analogues thereof. Such compounds are useful for inhibiting
Janus Kinase (JAK). This invention is also directed to compositions comprising such
compounds, and methods for treating and
preventing conditions mediated by JAK.

тельных микроорганизмов Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus, Enterococcus
faecalis в 212 раз и в обеспечении высокой противогрибковой активности в отношении грибов Candida albicans.
П. формулы: 1

Claims: 15
(11)
(51)

4649 (13) B1
Int. Cl.: A61P 35/00 (2006.01)
A61K 31/4375 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
C07D 487/10 (2006.01)
C07D 498/04 (2006.01)
(21) a 2016 0058
(22) 2014.11.20
(31) 61/912074
(32) 2013.12.05
(33) US
(85) 2016.05.20
(86) PCT/IB2014/066202, 2014.11.20
(87) WO 2015/083028 A1, 2015.06.11
(71)(73) PFIZER INC., US
(72) BROWN Matthew Frank, US; CASIMIROGARCIA Agustin, US; CHE Ye, US; COE
Jotham Wadsworth, US; FLANAGAN Mark
Edward, US; GILBERT Adam Matthew, US;
HAYWARD Matthew Merrill, US; LANGILLE
Jonathan David, US; MONTGOMERY Justin
Ian, US; TELLIEZ Jean-Baptiste, US; THORARENSEN Atli, US; UNWALLA Rayomand
Jal, US; TRUJILLO John I., US
(74) GLAZUNOV Nicolae
(54) Pirol[2,3-d]pirimidinil, pirol[2,3-b]pirazinil
şi pirol[2,3-d]piridinil acrilamide
(57) Prezenta invenţie se referă la pirol[2,3d]pirimidinil, pirol[2,3-b]pirazinil şi pirol[2,3d]piridinil acrilamide farmaceutic active şi
analogii acestora. Astfel de compuşi sunt utili
pentru inhibiţia Kinazei Janus (JAK). De
asemenea, invenţia se referă la compoziţii ce
cuprind asemenea compuşi şi la metode de
tratament şi prevenire a stărilor mediate de
JAK.
Revendicări: 15

(54)

(57)
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*
* *
Pyrrolo[2,3-d]pyrimidinyl,
pyrrolo[2,3b]pyrazinyl and pyrrolo[2,3-d]pyridinyl
acrylamides
The present invention provides pharmaceutically active pyrrolo[2,3-d]pyrimidinyl, pyr-

(54)

(57)

*
* *
Пирроло[2,3-d]пиримидинил,
пирроло[2,3-b]пиразинил
и
пирроло[2,3d]пиридинил акриламиды
Настоящее изобретение относится к фармацевтически активным пирроло[2,3-d]
пиримидинил, пирроло[2,3-b]пиразинил и
пирроло[2,3-d]пиридинил акриламидам и
их аналогам. Такие соединения являются
полезными для ингибирования ЯнусКиназы (JAK). Изобретение также относится к композициям, содержащим такие
соединения, и к способам лечения и предупреждения состояний, опосредованных
JAK.
П. формулы: 15

(11)
(51)

4650 (13) B1
Int. Cl.: C07D 401/12 (2006.01)
C07D 239/94 (2006.01)
A61K 31/517 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
(21) a 2017 0070
(22) 2015.12.23
(31) 62/096748
(32) 2014.12.24
(33) US
(85) 2017.07.06
(86) PCT/US2015/000460, 2015.12.23
(87) WO 2016/105564 A8, 2016.06.30
(71)(73) GILEAD SCIENCES, INC., US; INSTITUTE
OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY OF THE AS CR, V.V.I., CZ
(72) JANSA Petr, US; SIMON Petr, CZ; LANSDON Eric, US; HU Yunfeng Eric, US;
BASZCZYNSKI Ondrej, CZ; DEJMEK Milan,
CZ; MACKMAN Richard L., US
(74) MARGINE Ion
(54) Derivaţi de chinazolină utilizaţi în
tratamentul HIV
(57) În invenţia dată sunt dezvăluiţi compuşi cu
formula (I):

INVENŢII
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соединения, а также способы получения и
использования этих соединений.
П. формулы: 49
Фиг.: 1

(I),
tautomeri şi săruri farmaceutice ale acestora,
compoziţii şi formulări ce conţin astfel de
compuşi, precum şi metode de obţinere şi
utilizare a acestor compuşi.
Revendicări: 49
Figuri: 1

(54)
(57)

*
* *
Quinazoline derivatives used to treat HIV
Described in the present invention are compounds of formula (I):

(I),
tautomers and pharmaceutical salts thereof,
compositions and formulations containing
such compounds, and methods of using and
making such compounds.

(11)
(51)

4651 (13) B1
Int. Cl.: C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/5025 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) a 2015 0051
(22) 2013.12.04
(31) 61/737157
(32) 2012.12.14
(33) US
(85) 2015.05.28
(86) PCT/IB2013/060631, 2013.12.04
(87) WO 2014/091368 A1, 2014.06.19
(71)(73) PFIZER LIMITED, GB
(72) OMOTO Kiyoyuki, GB; OWEN Robert
McKenzie, GB; PRYDE David Cameron, GB;
WATSON Christine Anne Louise, GB;
TAKEUCHI Mifune, GB
(74) GLAZUNOV Nicolae
(54) Derivaţi de imidazopiridazine ca modulatori ai receptorului pentru GABAA
(57) Prezenta invenţie se referă la derivaţi de
imidazopiridazine. În particular, aceasta se
referă la derivaţi ai 4-(bifenil-3-il)-7Himidazo[4,5-c]piridazinei cu formula (I):

Claims: 49
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Производные хиназолина, используемые при лечении ВИЧ
В настоящем изобретении раскрыты соединения формулы (I):

şi la sărurile farmaceutic acceptabile ale
acestora, în care R1, R2, R3, R4 şi R5 au
semnificaţiile definite în descriere.
Derivaţii imidazopiridazinei, conform prezentei invenţii, modulează activitatea receptorului pentru GABAA. Ei sunt utili în tratamentul
diferitor stări, inclusiv a durerii.
Revendicări: 11

(I),
таутомеры и их фармацевтические соли,
композиции и составы, содержащие такие

(54)
(57)

*
* *
Imidazopyridazine derivatives as GABAA
receptor modulators
The present invention relates to imidazopyridazine derivatives. More particularly, it
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relates to 4-(biphenyl-3-yl)-7H-imidazo[4,5c]pyridazine derivatives of formula (I):

and pharmaceutically acceptable salts thereof, wherein R1, R2, R3, R4 and R5 are as defined in the description.
The imidazopyridazine derivatives of the present invention modulate the activity of the
GABAA receptor. They are useful in the
treatment of a number of conditions, including pain.
Claims: 11
*
*

(54)

(57)

*
Производные имидазопиридазинов в
качестве
модуляторов
рецептора
GABAA
Изобретение относится к производным
имидазопиридазинов. В частности, оно
относится к производным 4-(бифенил-3ил)-7Н-имидазо[4,5-с]пиридазина формулы (I):

(11)
(51)

4652 (13) B1
Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07C 47/52 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) a 2018 0021
(22) 2018.03.22
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) BĂLAN Greta, MD; BURDUNIUC Olga, MD;
ŢAPCOV Victor, MD; MITKEVICH Natalia,
RU; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian,
MD
(54) Complecşii sulfatului de cupru(II) cu 2-(2hidroxibenziliden)-N(metoxifenil)hidrazincarbotioamide, care
manifestă activitate antimicrobiană faţă
de microorganismele gram-pozitive
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi
anume la un şir de compuşi coordinativi biologic activi ai cuprului din clasa tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie. Aceşti
complecşi manifestă activitate bacteriostatică
şi bactericidă înaltă faţă de microorganismele
gram-pozitive şi datorită acestor proprietăţi
pot găsi aplicare în medicină şi veterinărie în
calitate de preparate antimicrobiene.
Esenţa invenţiei constă în obţinerea compuşilor coordinativi I-III ai sulfatului de cupru(II)
cu 2-(2-hidroxibenziliden)-N-(2-metoxifenil)
hidrazincarbotioamida (I), 2-(2-hidroxibenziliden)
-N-(3-metoxifenil)hidrazincarbotioamida (II) şi
2-(2-hidroxibenziliden)-N-(4-metoxifenil)
hidrazincarbotioamida (III) cu formula generală:
O OH2
Cu S
N
NH NH

R3
SO4

R2

I : R1 =OCH3, R2 = R3 = H;
II : R1 = R3 = H, R2 = OCH3 ;
III : R1 = R2 = H, R3 = OCH3 .

1

R
I - III

и к их фармацевтически приемлемым солям, где R1, R2, R3, R4 и R5 имеют значения, определенные в описании.
Производные имидазопиридазина, согласно данному изобретению, модулируют активность GABAA рецептора. Они
полезны в лечении различных состояний,
включая болевых.
П. формулы: 11
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2

Rezultatul invenţiei constă în obţinerea unui
şir de compuşi complecşi, care manifestă activitate antimicrobiană bacteriostatică şi bactericidă faţă de microorganismele grampozitive.
Revendicări: 2
*
*

*

INVENŢII
(54)

(57)
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Copper(II) sulfate complexes with 2-(2hydroxybenzylidene)-N-(methoxyphenyl)
hydrazinecarbothioa-mides exhibiting antimicrobial activity against gram-positive
microorganisms
The invention relates to chemistry and medicine, and concerns a series of biologically
active coordination compounds of copper of
the class of transition metal thiosemicarbazidates. These complexes exhibit high bacteriostatic and bactericidal activity against
gram-positive microorganisms and due to
these properties can be used in medicine
and veterinary medicine as antimicrobial
drugs.
Summary of the invention consists in producing coordination compounds I-III of copper(II)
sulfate with 2-(2-hydroxybenzylidene)-N-(2methoxyphenyl)hydrazinecarbothioamide (I),
2-(2-hydroxybenzylidene)-N-(3methoxyphenyl)hydrazinecarbothioamide (II)
and
2-(2-hydroxybenzylidene)-N-(4methoxyphenyl)hydrazinecarbothioamide (III)
of general formula:
O OH2
Cu S
N
NH NH

R3
SO4

R2
R1

I : R1 =OCH3, R2 = R3 = H;
II : R1 = R3 = H, R2 = OCH3 ;
III : R1 = R2 = H, R3 = OCH3 .

2

I - III

The result of the invention consists in the
synthesis of a series of complexes exhibiting
high bacteriostatic and bactericidal antimicrobial activity against gram-positive microorganisms.
Claims: 2
*
*

*

(54)

(57)

Комплексы сульфата меди(II) с 2-(2гидроксибензилиден)-N-(метоксифенил) гидразинкарботиоамидами, проявляющие
противомикробную
активность в отношении грамположительных микроорганизмов
Изобретение относится к химии и медицине и касается ряда биологически активных координационных соединений меди
класса тиосемикарбазидатов переходных
металлов. Эти комплексы проявляют высокую бактериостатическую и бактерицидную активность в отношении грамположительных микроорганизмов и благодаря этим свойствам могут найти применение в медицине и ветеринарии в качестве противомикробных препаратов.
Сущность изобретения заключается в получении координационных соединений I-III
сульфата меди(II) с 2-(2-гидроксибензилиден)-N-(2-метоксифенил)гидразинкарботиоамидом (I), 2-(2-гидроксибензилиден)-N-(3-метоксифенил)гидразинкарботиоамидом (II) и 2-(2-гидроксибензилиден)-N-(4-метоксифенил)гидразинкарботиоамидом (III) общей формулы:
O OH2
Cu S
N
NH NH

R3
R2
R1

I - III

SO4

I : R1 =OCH3, R2 = R3 = H;
II : R1 = R3 = H, R2 = OCH3 ;
III : R1 = R2 = H, R3 = OCH3 .

2

Результат изобретения заключается в
синтезе ряда комплексов, проявляющих
высокую бактериостатическую и бактерицидную противомикробную активность в
отношении грамположительных микроорганизмов.
П. формулы: 2
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

rice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la data
publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat
la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea nr. 50 din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.
Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau
se pot comanda cópii, contra cost.

W

ithin 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may give
notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with
AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50 of 07.03.2008 on the Protection
of Inventions
At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for
invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение
6 месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента.
Возражение подается в письменной форме на основании положений, предусмотренных в части
(2) статьи 57 Закона №. 50 от 07.03.2008 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.
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INVENŢII
1367 (13) Y
Int. Cl.: A61B 17/42 (2006.01)
A61K 31/382 (2006.01)
A61N 5/10 (2006.01)
(21) s 2019 0028
(22) 2019.02.28
(71)(73) GUŢU Lilian, MD; SOFRONI Dumitru, MD;
SOFRONI Larisa, MD
(72) GUŢU Lilian, MD; SOFRONI Dumitru, MD;
SOFRONI Larisa, MD; ROŞCA Sergiu, MD;
TRIPAC Irina, MD; BALAN Roman, MD;
CASIAN Neonila, MD; EŞANU Nicolae, MD;
BUCINSCHI Vladimir, MD; ANCUŢA Eugen,
RO
(54) Metodă de tratament al cancerului
endometrial de stadiile I-III
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
oncologia ginecologică, şi poate fi aplicată
pentru tratamentul cancerului endometrial de
stadiile I-III.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează intervenţia chirurgicală de histerectomie totală cu înlăturarea bilaterală a anexelor, urmată de o cură de chimioterapie cu
Cisplatin 50 mg/m2 şi Doxorubicină 30
mg/m2; după 10 zile de la intervenție se efectuează radioterapia combinată cu două cure
de chimioterapie cu Cisplatin 50 mg/m2 şi
Doxorubicină 30 mg/m2; radioterapia include
4 ședințe intracavitare şi 21 de ședințe externe cu doza sumară a şedinţelor de radioterapie de 4044 Gy; prima cură de chimioterapie se efectuează după prima şedinţă de
radioterapie, iar a doua cură se efectuează
după 21 de zile, în timpul şedinţelor de radioterapie, apoi, după 3 săptămâni de la finisarea radioterapiei, se efectuează a 4-a cură
de chimioterapie cu Cisplatin 50 mg/m2 şi
Doxorubicină 30 mg/m2.
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30 mg/m2, the radiation therapy includes 4
intracavitary sessions and 21 external sessions with a total dose of radiotherapy sessions of 40…44 Gy, the first course of chemotherapy is carried out after the first session
of radiation therapy, and the second course
is carried out in 21 days, during radiation
therapy sessions, then in 3 weeks after the
end of radiation therapy is carried out the
fourth course of chemotherapy with Cisplatin
50 mg/m2 and Doxorubicin 30 mg/m2.

(11)
(51)

Claims: 1

(54)
(57)

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Method for treating stage I-III endometrial
cancer
The invention relates to medicine, in particular
to gynecological oncology and can be used for
treating stage I-III endometrial cancer.
Summary of the invention consists in that it is
performed the surgical operation for total
hysterectomy with bilateral removal of appendages followed by a course of chemotherapy with Cisplatin 50 mg/m2 and Doxorubicin 30 mg/m2, then in 10 days after operation is carried out the radiation therapy in
combination with two courses of chemotherapy with Cisplatin 50 mg/m2 and Doxorubicin

*
* *
Метод лечения рака эндометрия I-III
стадии
Изобретение относится к медицине, в
частности к гинекологической онкологии,
и может быть использовано для лечения
рака эндометрия I-III стадии.
Сущность изобретения состоит в том, что
выполняют хирургическую операцию по
тотальной гистерэктомии с двусторонним
удалением придатков с последующим
курсом химиотерапии с Цисплатином 50
мг/м2 и Доксорубицином 30 мг/м2, затем
через 10 дней после операции проводят
лучевую терапию в сочетании с двумя
курсами химиотерапии с Цисплатином 50
мг/м2 и Доксорубицином 30 мг/м2, лучевая
терапия включает 4 внутриполостных сеанса и 21 внешний сеанс с суммарной дозой сеансов радиотерапии 40...44 Гр, первый курс химиотерапии проводят после
первого сеанса лучевой терапии, а второй
курс проводят через 21 день во время сеансов лучевой терапии, затем через 3 недели после окончания лучевой терапии
проводят четвертый курс химиотерапии с
Цисплатином 50 мг/м2 и Доксорубицином
30 мг/м2.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1368 (13) Y
Int. Cl.: C12G 3/06 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61K 125/00 (2006.01)
A61K 135/00 (2006.01)
(21) s 2019 0010
(22) 2019.02.12
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI
SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD
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(72)

(54)
(57)

INVENTIONS

MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
MORARU Aurel, MD; CICALCHIN Serghei,
MD
Balsam
Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la un balsam cu efect imunostimulator şi detoxifiant.
Balsamul, conform invenţiei, conţine, pentru
1000 ml produs finit, macerat obţinut la macerarea materiei prime vegetale în soluţie
hidroalcoolică, componentele fiind luate în
următorul raport, în g: rădăcină de lemn dulce 3,54,5, rizomi de obligeană 0,100,16,
partea aeriană de sunătoare 0,600,70, partea aeriană de sovârf 0,490,55, frunze de
izmă bună 0,780,84, partea aeriană de
coada-şoricelului 0,700,80, muguri de pin
0,81,2, partea aeriană de nemuritoare
1,52,5, partea aeriană de mentă decorativă 1,52,5, partea aeriană de salvie
1,52,5. Totodată, balsamul mai conţine vin
roşu de desert cu tăria de 16% vol. 300400
ml, alcool etilic de 96% vol. 285289 ml, caramel 8,5...11,5 g, acid citric 0,07...0,11 g,
vanilină 0,21...0,29 g şi apă purificată, restul.

(54)
(57)

Бальзам
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к бальзаму с иммуностимулирующим и детоксифицирующим эффектом.
Бальзам, согласно изобретению, содержит для 1000 мл готового продукта,
настой полученный при настаивании растительного сырья в водно-спиртовом растворе,
компоненты будучи взятыми в
следующем соотношении, в г: корень солодки 3,54,5, корневище аира болотного
0,100,16, наземная часть зверобоя
0,600,70, наземная часть душицы 0,49
0,55, листья мяты перечной 0,780,84,
наземная
часть
тысячелистника
0,700,80, почки сосны 0,81,2, наземная часть бессмертника 1,52,5, наземная часть мяты декоративной 1,52,5,
наземная часть шалфея 1,52,5, при
этом бальзам содержит еще красное десертное вино крепостью 16% об. 300400
мл, этиловый спирт 96% об. 285289 мл,
колер 8,511,5 г, лимонную кислоту
0,070,11 г, ванилин 0,210,29 г и очищенную воду, остальное.

Revendicări: 1
П. формулы: 1

*
*
(54)
(57)

*

Balsam
The invention relates to the food industry,
namely to a balsam with immunostimulating
and detoxifying effect.
The balsam, according to the invention, contains for 1000 ml of finished product, infusion
obtained by infusing vegetable raw material
in hydroalcoholic solution, the components
being taken in the following ratio, in g: licorice root 3.54.5, sweet flag calamus rhizome 0.100.16, aboveground part of St.
John’s wort 0.600.70, aboveground part of
common marjoram 0.490.55, peppermint
leaves 0.780.84, aboveground part of milfoil 0.700.80, pine buds 0.81.2, aboveground part of immortelle 1.52.5, aboveground part of decorative mint 1.52.5,
aboveground part of sage 1.52.5, at the
same time the balsam further contains dessert red wine of a strength of 16% vol.
300400 ml, ethyl alcohol 96% vol.
285289 ml, caramel 8.511.5 g, citric acid
0.070.11 g, vanillin 0.210.29 g and purified water, the rest.
Claims: 1
*
*

48

*

(11)
(51)

1369 (13) Y
Int. Cl.: C12G 3/06 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61K 125/00 (2006.01)
A61K 135/00 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
(21) s 2019 0011
(22) 2019.02.12
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI
SANOCREATOLOGIE,
MINISTERUL
EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL
REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
MORARU Aurel, MD; CICALCHIN Serghei,
MD
(54) Balsam
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la un balsam cu efect imunostimulator, detoxifiant, citolitic şi colestatic.
Balsamul, conform invenţiei, conţine pentru
1000 ml produs finit, macerat obţinut la macerarea materiei prime vegetale în soluţie
hidroalcoolică, componentele fiind luate în
următorul raport, g: rădăcină de lemn dulce
3,54,5, rizomi de obligeană 0,100,16,
partea aeriană de sunătoare 0,600,70, par-
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жит еще красное десертное вино крепостью 16% об. 300400 мл, этиловый
спирт 96% об. 285289 мл, дигидрокверцетин 1,2 г, глицин 30,0 г, лецитин 1,0 г,
колер 8,511,5 г, лимонную кислоту
0,070,11 г, ванилин 0,210,29 г и очищенную воду, остальное.

tea aeriană de sovârf 0,490,55, frunze de
izmă bună 0,780,84, partea aeriană de
coada-şoricelului 0,700,80, muguri de pin
0,81,2. Totodată, balsamul mai conţine vin
roşu de desert cu tăria de 16% vol. 300400
ml, alcool etilic de 96% vol. 285289 ml,
dihidroquercetină 1,2, glicină 30,0, lecitină
1,0, caramel 8,5...11,5, acid citric 0,07...0,11,
vanilină 0,21...0,29 şi apă purificată, restul.

П. формулы: 1

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Balsam
The invention relates to the food industry,
namely to a balsam with immunostimulating
and detoxifying effect.
The balsam, according to the invention, contains for 1000 ml of finished product, infusion
obtained by infusing vegetable raw material
in hydroalcoholic solution, the components
being taken in the following ratio, in g: licorice root 3.54.5, sweet flag calamus rhizome 0.100.16, aboveground part of St.
John’s wort 0.600.70, aboveground part of
common marjoram 0.490.55, peppermint
leaves 0.780.84, aboveground part of milfoil 0.700.80, pine buds 0.81.2, at the
same time the balsam further contains dessert red wine of a strength of 16% vol.
300400 ml, ethyl alcohol 96% vol.
285289 ml, dihydroquercetin 1.2, glycine
30.0, lecithin 1.0, caramel 8.511.5, citric
acid 0.070.11, vanillin 0.210.29 and purified water, the rest.
Claims: 1
*
*

(54)
(57)

*
Бальзам
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к бальзаму с иммуностимулирующим, детоксифицирующим, цитолитическим и холестатическим
эффектом.
Бальзам, согласно изобретению, содержит на 1000 мл готового продукта, настой
полученный при настаивании растительного сырья в водно-спиртовом растворе,
компоненты будучи взятыми в следующем
соотношении, в г: корень солодки 3,54,5,
корневище аира болотного 0,100,16,
наземная часть зверобоя 0,600,70,
наземная часть душицы 0,49 0,55, листья мяты перечной 0,780,84, наземная
часть тысячелистника 0,700.80, почки
сосны 0,81,2, при этом бальзам содер-

(11)
(51)

1370 (13) Y
Int. Cl.: C12G 3/06 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 36/21 (2006.01)
A61K 125/00 (2006.01)
A61K 131/00 (2006.01)
A61K 135/00 (2006.01)
(21) s 2019 0012
(22) 2019.02.12
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI
SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
MORARU Aurel, MD; CICALCHIN Serghei,
MD
(54) Balsam
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la un balsam cu efect imunostimulator şi detoxifiant.
Balsamul, conform invenţiei, conţine, pentru
1000 ml produs finit, macerat obţinut la macerarea materiei prime vegetale în soluţie
hidroalcoolică, componentele fiind luate în
următorul raport, g: rădăcină de lemn dulce
3,54,5, rizomi de obligeană 0,100,16,
partea aeriană de sunătoare 0,600,70, partea aeriană de sovârf 0,490,55, frunze de
izmă bună 0,780,84, partea aeriană de
coada-şoricelului 0,700,80, muguri de pin
0,81,2, praf din seminţe de amarant
1,52,5, extract din partea aeriană a cânepei industriale, obţinut prin metoda de
crioextracţie cu dioxid de carbon la temperatura de -48-54°C, 1,52,5. Totodată, balsamul mai conţine vin roşu de desert cu tăria
de 16% vol. 300400 ml, alcool etilic de
96% vol. 285289 ml, caramel 8,5...11,5 g,
acid citric 0,07...0,11 g, vanilină 0,21...0,29 g
şi apă purificată, restul.
Revendicări: 1
*
*

*
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Balsam
The invention relates to the food industry,
namely to a balsam with immunostimulating
and detoxifying effect.
The balsam, according to the invention, contains for 1000 ml of finished product, infusion
obtained by infusing vegetable raw material
in hydroalcoholic solution, the components
being taken in the following ratio, in g: licorice root 3.54.5, sweet flag calamus rhizome 0.100.16, aboveground part of St.
John’s wort 0.600.70, aboveground part of
common marjoram 0.490.55, peppermint
leaves 0.780.84, aboveground part of milfoil 0.700.80, pine buds 0.81.2, amaranth seed powder 1.52.5, extract of
aboveground part of hemp, obtained by carbon dioxide cryoextraction method at a temperature of -48-54C, 1.52.5, at the
same time the balsam further contains dessert red wine of a strength of 16% vol.
300400 ml, ethyl alcohol 96% vol.
285289 ml, caramel 8.511.5 g, citric acid
0.070.11 g, vanillin 0.210.29 g and purified water, the rest.
Claims: 1
*
*

(54)
(57)

50

*
Бальзам
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к бальзаму с иммуностимулирующим и детоксифицирующим эффектом.
Бальзам, согласно изобретению, содержит для 1000 мл готового продукта,
настой полученный при настаивании растительного сырья в водно-спиртовом растворе, компоненты будучи взятыми в следующем соотношении, в г: корень солодки
3,54,5, корневище аира болотного
0,100,16, наземная часть зверобоя
0,600,70, наземная часть душицы 0,49
0,55, листья мяты перечной 0,780,84,
наземная
часть
тысячелистника
0,700,80, почки сосны 0,81,2, порошок
из семян амаранта 1,52,5, экстракт из
наземной части конопли посевной, полученный методом криоэкстракции диоксидом углерода при
температуре -48
-54°С, 1,52,5, при этом бальзам содержит еще красное десертное вино крепостью 16% об. 300400 мл, этиловый
спирт 96% об. 285289 мл, колер

8,511,5 г, лимонную кислоту 0,070,11
г, ванилин 0,210,29 г и очищенную воду,
остальное.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1371 (13) Y
Int. Cl.: C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/173 (2006.01)
C23F 11/18 (2006.01)
C01F 11/02 (2006.01)
(21) s 2019 0027
(22) 2019.02.27
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; CERNÎŞEVA
Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII
Vasile, MD
(54) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
(57) Invenția se referă la domeniul protecției metalelor de coroziune în apă și poate fi utilizată
pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise ale conductelor de oțel.
Procedeul de protecţie a oţelului de coroziune în apă constă în introducerea în mediul
coroziv a 0,35...1,05 g/L de hidroxid de calciu
și 10...150 ml/L de extract apos din frunze de
mesteacăn, obținut prin extracția frunzelor
uscate cu apă în raport de masă de 1 :
(10...30) la temperatura de 80...90oC timp de
1...3 ore, cu filtrarea ulterioară.
Rezultatul tehnic al invenției constă în sporirea coeficientului de inhibare a coroziunii oțelului în apă.

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Process for corrosion protection of steel
in water
The invention relates to the field of metal
protection from corrosion in water and can be
used to inhibit corrosion in closed steel pipeline systems.
The process for corrosion protection of steel
in water comprises the introduction into the
corrosive medium of 0.35…1.05 g/L of calcium hydroxide and 10…150 ml/L of aqueous
extract of birch leaves, obtained by extraction
of dry leaves with water in a mass ratio of 1 :
(10…30) at a temperature of 80…90C for
1…3 hours, with subsequent filtration.

INVENŢII
The technical result of the invention consists
in increasing the braking ratio of steel corrosion in water.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Способ защиты стали от коррозии в
воде
Изобретение относится к области защиты
металлов от коррозии в воде и может
быть использовано для ингибирования
коррозии в замкнутых системах стальных
трубопроводов.
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Способ защиты стали от коррозии в воде
состоит во введении в коррозионную среду 0,35...1,05 г/л гидроксида кальция и
10...150 мл/л водного экстракта листьев
березы, полученного путем экстракции сухих листьев водой в массовом соотношении 1 : (10...30) при температуре 80...90°C
в течение 1...3 часов, с последующей
фильтрацией.
Технический результат изобретения состоит в повышении коэффициента торможения коррозии стали в воде.
П. формулы: 1
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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 din 07.03.2008 privind protecția invențiilor, de la data publicării de către
OEB a menţiunii privind eliberarea brevetului.
Orice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la
data publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat
la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50
din 07.03.2008.

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 of 07.03.2008 on the Protection of Inventions.
Within 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may
give notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with
AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50 of 07.03.2008 on the Protection
of Inventions

B

алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответствии с Законом № 50 от 07.03.2008г. об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ
сведений о выдаче патента.
Любое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента.
Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2)
статьи 57 Закона № 50 от 07.03.2008 г. об охране изобретений
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MD/EP 3226944 (13) T2
Int.Cl.: A61M 5/32 (2006.01.01)
A61M 5/20 (2006.01.01)
A61M 5/315 (2006.01.01)
A61M 5/31 (2006.01.01)
(21)
e 2017 0146
(96)
15813198.7, 2015.12.01
(97)
3226944, 2019.06.12
(87)
WO 2016/089864, 2016.06.09
(31)
201462086937P
(32)
2014.12.03
(33)
US
(71)(73) ELI LILLY AND COMPANY, US
(72)
ATTERBURY William G., US; HASSENPFLUG Eric Gustin, US; LAFEVER
Mark, US; MADLAND Steven Michael, US;
MCKENZIE Christopher Paul, US
(74)
JENICICOVSCAIA Galina
Subansamblu de scoatere a scutului de
(54)
protecție a acului cu capuşon
Needle shield puller cap assembly
Узел снятия предохранительного
щита иглы c колпаком
(57)
Ansamblu de tragere pentru îndepărtarea

(11)
(51)

unui scut din jurul unui ac al unei seringi.
Ansamblul de tragere include o componentă
de prindere și un capac. Componenta de
prindere are un corp tubular care definește o
cavitate interioară, care primește axial scutul.
Corpul tubular are o fantă, care îi permite
deplasarea forțată de la un prim aranjament
la un al doilea aranjament pentru a modifica
dimensiunea cavității interioare. Corpul
tubular include o față interioară radială cu cel
puțin o proeminență radială spre interior
pentru angrenarea directă a scutului.
Capacul se poate fixa de către un utilizator.
Componenta de prindere este menținută de
capac când este introdusă într-o cavitate a
capacului în timpul instalării de producere și
atunci când este menținută cel puțin o
proeminență radială spre interiorul componentei de prindere angrenează scutul
pentru îndepărtarea scutului de protecție din
jurul acului atunci când capacul se
îndepărtează. De asemenea, este dezvăluită
o metodă de montare a unui ansamblu de
tragere pe un scut în jurul unui ac.

The grip component has a tubular body defining an interior hollow which axially receives
the shield. The tubular body has a slit that
allows it to be forcibly shifted from a first arrangement to a second arrangement to
change the size of the interior hollow. The
tubular body includes a radial inner face with
at least one radial inward projection for directly
engaging the shield. The cap is grippable by a
user. The grip component is held by the cap
when inserted within a cavity of the cap during
manufacturing installation, and when so held
at least one radial inward projection of the grip
component engages the shield for removal of
the shield from around the needle when the
cap is moved. A method of mounting a puller
assembly to a shield around a needle is also
disclosed.
Claims: 14
Fig.: 19

(11)
(51)

Revendicări: 14
Figuri: 19
*
*
(57)

*

A puller assembly for removing a shield from
around a needle of a syringe. The puller assembly includes a grip component and a cap.

(21)
(96)
(97)
(87)
(31)
(32)

MD/EP 3265459 (13) T2
Int.Cl.: C07D 405/12 (2006.01.01)
A61K 31/445 (2006.01.01)
A61P 25/28 (2006.01.01)
e 2018 0052
16711355.4, 2016.01.07
3265459, 2019.05.15
WO 2016/128990, 2016.08.18
709CH2015
2015.02.13
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(33)
IN
(71)(73) SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED, IN
(72)
NIROGI Ramakrishna, IN; SHINDE

Anil
Karbhari, IN; MOHAMMED Abdul Rasheed, IN;
SARAF Sangram Keshari, IN; BOGARAJU
Narsimha, IN; SUBRAMANIAN Ramkumar, IN;
JAYARAJAN Pradeep, IN; BHYRAPUNENI
Gopinadh, IN; JASTI Venkateswarlu, IN

(74)

FOCŞA Valentin

(54)

Compuși amidici în calitate de agoniști ai
receptorilor 5-HT4
Amide compounds as 5-HT4 receptor agonists
Амидные соединения в качестве
агонистов 5-НТ4-рецепторов

(57)

Prezenta invenție se referă la compuși cu
formula (I), incluzând stereoizomerii lor și
sărurile acceptabile farmaceutic. Această invenție se referă, de asemenea, la metode de
fabricare a unor astfel de compuși și a compozițiilor farmaceutice care conțin astfel de
compuși. Compușii acestei invenții sunt utili în
tratamentul diferitelor tulburări care sunt legate
de receptorul 5-hidroxitriptamină 4 (5-HT4).

MD/EP 3416631 (13) T2
Int.Cl.: A61K 31/13 (2006.01.01)
A61P 25/00 (2006.01.01)
(21)
e 2019 0027
(96)
17767934.7, 2017.08.11
(97)
3416631, 2019.05.15
(87)
WO 2018/029658, 2018.02.15
(31)
201613829; 201702551; 201705766;
201706867
(32)
2016.08.11; 2017.02.16; 2017.04.10;
2017.04.28
(33)
GB; GB; GB; GB
(71)(73) INTRABIO LTD, GB
(72)
STRUPP Michael, DE
(74)
SOKOLOVA Sofia
(54)
Agenți terapeutici pentru bolile neurodegenerative
Therapeutic agents for neurodegenerative
diseases
Терапевтические средства для нейродегенеративных заболеваний
(57)
Dezvăluirea de faţă se referă la tratarea
(11)
(51)

bolilor neurodegenerative cuprinzând administrarea de acetil-leucină sau a unei sări
farmaceutic acceptabile a acesteia.
Revendicări: 18
Figuri: 13
*

Revendicări: 7
Figuri: 5

*
(57)

*
*
(57)
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*

The present invention relates to compounds of
formula (I), including their stereoisomers and
pharmaceutically acceptable salts. This invention also relates to methods of making such
compounds and pharmaceutical compositions
comprising such compounds. The compounds
of this invention are useful in the treatment of
various disorders that are related to 5hydroxytryptamine 4 (5-HT4) receptor.

*

The present disclosure provides for treating
neurodegenerative diseases comprising
administering acetyl-leucine or a pharmaceutically acceptable salt thereof.
Claims: 18
Fig.: 13
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.
1

Cod ST. 3
OMPI
MD

(11) Nr.
brevet
4619

(13) Cod ST.
16 OMPI
C1

2

MD

4620

C1

3

MD

4621

C1

(51) Indici de clasificare
B25J 11/00 (2006.01)
B25J 17/00 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07D 213/48 (2006.01)
C07C 311/38 (2006.01)
C07C 311/39 (2006.01)
C07C 311/43 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/63 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07D 213/86 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)

(21) Nr. depozit

(45) Nr. BOPI

a 2017 0103

(22) Data
depozit
2017.12.04

a 2018 0027

2018.04.11

2/2019

a 2018 0052

2018.06.28

2/2019

2/2019

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.

Cod ST. 3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1
1

2
MD

3
1311

(13) Cod
ST. 16 OMPI
4
Z

2

MD

1312

Z

3

MD

1313

Z

4
5

MD
MD

1314
1315

Z
Z

6
7

MD
MD

1316
1317

Z
Z

8

MD

1318

Z

(51) Indici de clasificare
5
A01N 1/02 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
A23K 50/90 (2016.01)
A23K 10/28 (2016.01)
A01K 59/00 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 3/16 (2006.01)
A23L 3/34 (2006.01)
A23B 7/00 (2006.01)
A23B 7/005 (2006.01)
A23B 7/02 (2006.01)
A23B 7/022 (2006.01)
A61B 18/02 (2006.01)
B65G 65/40 (2006.01)
B65D 90/54 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
E04G 23/00 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)

(21) Nr. depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

6
s 2018 0066

7
2018.06.27

8
2/2019

s 2018 0020

2018.03.21

2/2019

s 2018 0018

2018.03.15

2/2019

s 2018 0076
s 2018 0091

2018.07.17
2018.09.17

2/2019
2/2019

s 2018 0063
s 2018 0029

2018.06.25
2018.03.29

2/2019
2/2019

s 2018 0012

2018.03.02

2/2019
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1
9

2
MD

3
1319

4
Z

10
11
12

MD
MD
MD

1320
1321
1322

Z
Z
Z

13

MD

1323

Z

5
F24F 7/00 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/00 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 13/10 (2006.01)
F24F 13/12 (2006.01)
G01L 3/10 (2006.01)
G01L 21/14 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)
G05D 23/19 (2006.01)
F24D 10/00 (2006.01)
F28D 11/02 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)
H02M 3/155 (2006.01)
H02M 3/337 (2006.01)
H02M 7/5387 (2006.01)
G05F 1/56 (2006.01)

6
s 2018 0064

7
2018.06.26

8
2/2019

s 2018 0092
s 2018 0070
s 2018 0059

2018.09.17
2018.07.06
2018.06.06

2/2019
2/2019
2/2019

s 2018 0062

2018.06.25

2/2019
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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 din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante.
În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soi de plantă sunt eliberate de AGEPI
şi certiﬁcă prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet
asupra soiului.
Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil şi este desemnat printr-o
denumire conformă cu prevederile Legii.
Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană
care, conform art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin
reprezentant şi trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 33 din Lege.
În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet pentru soi de plantă depuse,
brevetele pentru soi de plantă acordate şi brevetele pentru soi de plantă eliberate conform
procedurii naţionale.

L

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

П

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

O

rice hotărâre de acordare a brevetului pentru soi de plantă poate fi contestată de către o persoană, afectată de hotărârea respectivă în mod direct şi personal.
Contestaţia motivată se depune la AGEPI în termen de 2 luni de la data publicării hotărârii.

A

ny decision to grant a plant variety patent may be appealed by a person directly and personally
affected by that decision.
The reasoned appeal shall be lodged with the AGEPI within 2 months as from the date of publication of
the decision.

Л

юбое решение о выдаче патента на сорт растения может быть обжаловано лицом, которого
данное решение касается и к которому оно имеет непосредственное и прямое отношение.
Мотивированный протест подается в AGEPI в течение двух месяцев с даты публикации решения.
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FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate /
Granted plant variety patents /
Предоставленные патенты на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,
titularul, amelioratorul, denumirea comună (taxonul botanic), denumirea soiului,
numărul brevetului, data acordării brevetului
Nr. Nr. depozit /
crt. Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Numărul de brevet
/ Data acordării

No. Application number /
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Patent number /
Date of grant

№ Номер заявки /
п/п Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Наименование
сорта

Номер патента /
Дата
предоставления

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

CAIS (Prunus armeniaca L.)

VASILE COCIU

310 / 2019.09.30

SUPER PREZIDENT

311 / 2019.09.30

MĂRIOARA

312 / 2019.09.30

AJUR-1

313 / 2019.09.30

KINGFISHER

314 / 2019.09.30

1

2

v 2013 0001 /
2013.01.11

v 2014 0022 /
2014.05.08

v 2012 0033 /
2012.12.10

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

4

5

v 2013 0038 /
2013.11.21

v 2018 0004 /
2018.02.07

Абрикос (Prunus armeniaca L.)

b. PÎNTEA Maria, MD
a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFI- PRUN (Prunus domestica L.)
CO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII European Plum (Prunus
ALIMENTARE, MD
domestica L.)
b. JURAVELI Alexei, MD

3

Apricot (Prunus armeniaca L.)

Слива (Prunus domestica L.)
VIŞIN (Prunus cerasus L.)
Sour Cherry (Prunus cerasus
L.)
Вишня (Prunus cerasus L.)

a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFI- PRUN (Prunus domestica L.)
CO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII European Plum (Prunus doALIMENTARE, MD
mestica L.)
b. JURAVELI Alexei, MD

Слива (Prunus domestica L.)

a. LIMAGRAIN EUROPE,
FR

MAZĂRE (Pisum sativum L.
(partim))

b. LIMAGRAIN EUROPE,
FR

Peas (Pisum sativum L.
(partim))
Горох (Pisum sativum L.
(partim))
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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 din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. În conformitate
cu Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de
înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, datele privind mărcile înregistrate în baza cererilor acceptate parţial, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura
naţională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de
la OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările
internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce
se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI
la adresele http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
sau http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

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 of 2008.02.29 on the Protection of
Trademarks. According to this Law the trademark is certified by a registration certificate issued by
AGEPI. The registration certificate attests the priority date of the trademark and the exclusive right
of the owner in the trademark for the goods and services entered in the certificate.

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

Î

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

I

n accordance with the Law No. 38 of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a
trademark registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or
through a representative.
An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents provided
for in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any
person shall be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the
need for refusal of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition
against registration of a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis
of Article 8 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law.
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(210) 043717
(220) 2019.01.24
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD
Str. George Meniuc nr. 58,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „Vitamine", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, verde, roşu, galben,
albastru, portocaliu, gri, violet, bej.
(511) NCL(11-2019)
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.07.24; 25.03.11; 26.03.23; 26.04.03;
26.04.08; 26.04.15; 26.04.18; 27.05.02;
29.01.15.

MD - BOPI 9/2019
(210) 043764
(220) 2019.02.04
(730) TEHNO-TREND S.R.L., MD
Piaţa Dimitrie Cantemir nr. 1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „PREMIUM”, „STORE”, cu excepția
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb.
(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,
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;
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;
comercializarea produselor prin intermediari;
servicii ale magazinelor de comerţ angro şi
cu amănuntul, inclusiv comercializarea produselor prin Internet şi conform comenzilor
prin poştă.
(531) CFE(8) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.10; 27.05.22;
27.05.24; 29.01.13.
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

043896
2019.03.05
4480404
2018.09.05
FR
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - agenţii de publicitate care realizează
comunicări către public, declaraţii sau anunţuri
prin toate mijloacele de difuzare şi cu privire la
toate tipurile de produse sau servicii, inclusiv cu
privire la sănătatea publică, practicile de
sănătate, tutun şi protecţia mediului;
administrarea programelor de fidelizare a
pacienţilor şi consumatorilor; agenţii de
informaţii, servicii de publicitate; prezentări de
produse; servicii de prezentări şi servicii de
vânzări angro sau cu amănuntul a produselor
de îngrijire, produselor alimentare naturale,
produselor cosmetice, produselor de igienă,
produselor de sprijin pentru renunţarea la
fumat; servicii de campanii de informare, în
special servicii de asistenţă pentru fumători şi
nefumători cu privire la tutun, produse derivate
şi înlocuitori de tutun;
38 - servicii de telecomunicaţii; agenţii de presă;
furnizarea forumurilor de discuţie pe Internet;
difuzarea programelor de televiziune; furnizarea accesului la platforme de informare şi
forumuri on-line interactive pentru fumători şi
nefumători cu scopul de a discuta cu
specialiştii;
41 - educaţie; instruire; servicii de divertisment;
activităţi sportive si culturale; servicii ale
bibliotecilor cu împrumut; servicii educative,
sportive şi de divertisment oferite de cluburi;
organizare şi desfăşurare de competiţii
sportive, colocvii, conferinţe, congrese,
spectacole; examinări educative, formare
practică (demonstraţie); antrenamente de
fitness; publicaţii de cărţi şi reviste; închiriere
de filme cinematografice; îndrumare;
44 - servicii de sănătate, consiliere în materie de
sănătate; servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau animale; servicii de consiliere cu
privire la sănătate; consiliere, tratament şi
sprijin terapeutic sau informaţional pentru
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renunţarea la fumat; servicii de detoxifiere;
servicii de agricultură, horticultură şi silvicultură; servicii cu privire la cultivarea plantelor;
închirierea echipamentelor medicale.

(210) 044167
(220) 2019.04.18
(730) SAILUN GROUP CO., LTD., CN
No. 588, Maoshan Road, Huangdao District,
Qingdao City, Shandong, China
(540)

(511) NCL(11-2019)
12 - anvelope pentru automobile; anvelope pentru
roţi de vehicule; carcase pentru anvelope
pneumatice; anvelope pneumatice; anvelope
solide pentru roţi de vehicule; camere de aer
pentru anvelope pentru biciclete; camere de
aer pentru anvelope pneumatice; crampoane
pentru pneuri; benzi de rulare pentru reşaparea anvelopelor; truse pentru repararea
camerelor de aer.
(531) CFE(8) 18.01.21; 26.11.21; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.08.

(210) 044168
(220) 2019.04.18
(730) SAILUN GROUP CO., LTD., CN
No. 588, Maoshan Road, Huangdao District,
Qingdao City, Shandong, China
(540)

(511) NCL(11-2019)
12 - anvelope pentru automobile; anvelope pentru
roţi de vehicule; carcase pentru anvelope
pneumatice; anvelope pneumatice; anvelope
solide pentru roţi de vehicule; camere de aer
pentru anvelope pentru biciclete; camere de
aer pentru anvelope pneumatice; crampoane
pentru pneuri; benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor; truse pentru repararea camerelor de aer.

MĂRCI
(531) CFE(8) 18.01.21; 26.11.21; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.08.

(210) 044169
(220) 2019.04.18
(730) SAILUN GROUP CO., LTD., CN
No. 588, Maoshan Road, Huangdao District,
Qingdao City, Shandong, China
(540)

(511) NCL(11-2019)
12 - anvelope pentru automobile; anvelope pentru
roţi de vehicule; carcase pentru anvelope
pneumatice; anvelope pneumatice; anvelope
solide pentru roţi de vehicule; camere de aer
pentru anvelope pentru biciclete; camere de
aer pentru anvelope pneumatice; crampoane
pentru pneuri; benzi de rulare pentru reşaparea anvelopelor; truse pentru repararea
camerelor de aer.
(531) CFE(8) 18.01.21; 26.11.21; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.08.

(210) 044205
(220) 2019.05.02
(730) IALOVIŢKI Serghei, MD
Str. Florării nr. 4, ap. 245,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
STEPANOV Serghei, MD
Str. Iunosti nr. 17, bloc 3, ap. 21,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
SERGHEEV Dmitrii, MD
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 38, bloc 1, ap. 14,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2019
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;
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;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 044217
(220) 2019.05.08
(730) LUNGU Vasile, MD
Str. Nicolae Anestiade nr. 8, ap. 12,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(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,
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „Group", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

TRADEMARKS
(540)

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 03.01.01; 03.01.26; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.13.

(210) 044248
(220) 2019.05.17
(730) D&B S.R.L., MD
Str. Tăbăcăria Veche nr. 23,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru de diferite
nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau
plastice.
(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.01; 29.01.04.

(210) 044280
(220) 2019.05.21
(730) TRECI COMPANY S.R.L., MD
Str. Schinoasei nr. 8/3, MD-2091,
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: bej, negru.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 27.05.13; 29.01.12.

(210) 044279
(220) 2019.05.21
(730) TRECI COMPANY S.R.L., MD
Str. Schinoasei nr. 8/3,
MD-2091, Sîngera, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis.
(511) NCL(11-2019)
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau
plastice.
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(531) CFE(8) 02.03.05; 02.03.16; 02.03.17; 02.03.23;
27.05.08; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 044317
(220) 2019.05.28
(730) Agenţia
de
Guvernare
Electronică,
instituţie publică, MD
Str. A. Puşkin nr. 42 B,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.

(210) 044318
(220) 2019.05.28
(730) Agenţia
de
Guvernare
Electronică,
instituţie publică, MD
Str. A. Puşkin nr. 42 B,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.

MD - BOPI 9/2019
(540)

(511) NCL(11-2019)
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;
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;
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;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 044324
(220) 2019.05.27
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 044325
(220) 2019.05.27
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(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, 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;
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;
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33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 28.05.00.

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

044329
2019.05.29
82833/2018
2018.12.10
CH
ABBOTT LABORATORIES, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois
60064, Statele Unite ale Americii

(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice pentru profilaxia şi
tratamentul deficienţei de fier, deficienţei de
acid folic şi anemiei nutriţionale; suplimente
dietetice şi nutritive.

(210) 044357
(220) 2019.06.03
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD
Str. George Meniuc nr. 58,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - suplimente
dietetice
suplimente alimentare;

pentru

oameni;

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

(210) 044360
(220) 2019.06.03
(730) CHISELIOV Aliona, MD
Str. Smolean nr. 21,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 9/2019
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;

(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, 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 - 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;

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 044361
(220) 2019.06.03
(730) CHISELIOV Aliona, MD
Str. Smolean nr. 21,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
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.
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(210) 044365
(220) 2019.06.06
(730) BLACK BRANDS S.R.L., MD
Str. Nicolae Dimo nr. 21, ap. 55,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „13", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.
(531) CFE(8) 27.05.24; 27.07.24; 29.01.13.

(210) 044369
(220) 2019.06.04
(730) Flavors of Americas S.A., PY
Av. Monsenor Rodriguez km 4, Ciudad del
Este, Paraguay

72

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: negru, alb, verde,
cafeniu-deschis, albastru-deschis, verdedeschis, galben.
(511) NCL(11-2019)
16 - adezivi pentru papetărie sau menaj; sacoşe
şi articole pentru ambalare, împachetare şi
depozitare din hârtie, carton sau plastic; materiale şi mijloace pentru decorare şi artă;
materiale pentru filtrare din hârtie; hârtie şi
carton; produse de imprimerie; articole de
papetărie şi accesorii educative; obiecte de
artă şi figurine din hârtie şi carton şi machete
arhitectonice;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători;
chibrituri; hârtie pentru tutun; articole pentru
uz cu tutun;
35 - tranzacţionare comercială, şi anume servicii
de vânzare cu amănuntul şi angro a tutunului, produselor din tutun, ţigaretelor electronice şi vaporizatoarelor orale pentru
fumători, articolelor pentru fumători, chibriturilor, hârtiei pentru tutun, articolelor pentru
uz cu tutun, uleiurilor esenţiale, cărbunelui,
cărbunelui pentru narghilea, brichetelor de
cărbune, huilei, uleiurilor de gudron de huilă,
naftei (din cărbune), prafului de cărbune
(combustibil), produselor din hârtie.
(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.10; 05.03.13; 05.03.14;
27.05.09; 27.05.24; 29.01.15.

MĂRCI
(210) 044370
(220) 2019.06.04
(730) Flavors of Americas S.A., PY
Av. Monsenor Rodriguez km 4, Ciudad del
Este, Paraguay
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - uleiuri esenţiale;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători;
chibrituri; hârtie pentru tutun; articole pentru
uz cu tutun;
35 - tranzacţionare comercială, şi anume servicii
de vânzare cu amănuntul şi angro a tutunului,
produselor din tutun, ţigaretelor electronice şi
vaporizatoarelor orale pentru fumători, articolelor pentru fumători, chibriturilor, hârtiei
pentru tutun, articolelor pentru uz cu tutun,
uleiurilor esenţiale, cărbunelui, cărbunelui
pentru narghilea, brichetelor de cărbune, huilei, uleiurilor de gudron de huilă, naftei (din
cărbune), prafului de cărbune (combustibil),
produselor din hârtie.
(531) CFE(8) 18.01.23; 27.03.15; 27.05.25.

(210) 044372
(220) 2019.06.05
(730) InMusic Brands, Inc., US
200 Scenic View Drive Cumberland, RI
02864, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2019)
09 - DVD playere; adaptoare electrice; baterii
galvanice; bureţi pentru căşti; aparatură audio; benzi audio şi video; fişiere audio şi video descărcabile; echipament video; antene;
aparate de înaltă frecvenţă; aparate electro-

MD - BOPI 9/2019
dinamice pentru comanda de la distanţă a
semnalelor; aparate de control de la distanţă;
aparate de înregistrare a sunetelor; aparate
de sistem de poziţionare globală (GPS); aparate pentru transmiterea sunetului; aparate
electrice de comutaţie; aparate pentru
fototelegrafiere; baterii solare; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; baterii
electrice; unităţi de bandă magnetică de
memorie pentru computere; camere video
portabile; dispozitive video de monitorizare a
bebeluşilor; casete video; videotelefoane;
ecrane video; vizoare fotografice; fişe de
conectare; şuruburi micrometrice pentru instrumente optice; dispozitive ”mâini libere”
pentru telefoane; holograme; difuzoare de
frecvenţă joasă; joystick-uri pentru calculatoare, nu pentru jocuri video; diapozitive;
aparate de proiecţie pentru diapozitive; diafragme (fotografie); dictafoane; discuri flexibile; discuri de pick-up; discuri magnetice; discuri optice; discuri cu jocuri de calculator;
unităţi de disc pentru computere; unităţi
multidisc pentru computere; ecrane de afişare video care se poartă în combinaţie cu hainele; afişaje numerice electronice; table electronice interactive whiteboard; interfeţe audio; tuburi acustice; ace pentru pick-up-uri;
produse de optică; măsuri; invertoare (electricitate); instrumente optice care conţin oculare; interfeţe pentru calculatoare; cabluri
electrice; calibre reglabile; camere de decompresie; camere retrovizoare pentru vehicule; aparate cinematografice; camere de
termoviziune; creioane electronice (pentru
unităţi de afişaj vizual); cartele magnetice de
identificare; casete pentru jocuri video; cartuşe de cerneală, neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare; carduri de memorie pentru aparate de jocuri video; carduri magnetice
codate; rame pentru plăci fotografice; derulatoare (fotografie); filme cinematografice expuse; tastaturi de calculator; carduri de acces codificate; cititoare de cărţi electronice;
organizatoare electronice; butoane de sonerie; suporturi de mouse; codificatoare magnetice; comutatoare; discuri compacte (audio-video); computere; laptopuri; tablete;
notebook-uri; calculatoare portabile; cutii
pentru difuzoare; lămpi pentru camere obscure (fotografie); tuburi amplificatoare blitzuri (fotografie); benzi magnetice; lentile corectoare (optică); lentile optice; mouse (periferice de calculator); dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball); diafragme
(acustică);
microfoane;
mixere
audio;
modemuri; monitoare (hardware de calcula-
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toare); monitoare (programe de calculator);
căşti audio; instrumente de nivelare; suporturi pentru înregistrări sonore; suporturi de
date magnetice; suporturi optice de date;
partituri electronice, descărcabile; programe
de calculator înregistrate; software pentru
jocuri de realitate virtuală; hardware de calculatoare; obiective (optică); lentile pentru
selfie-uri; oculare; oglinzi (optică); pedale
pentru efect wah-wah; pagere radio; emiţătoare (telecomunicaţii); transmiţătoare telefonice; emiţătoare de semnale electronice;
întrerupătoare; periscoape; mănuşi dotate cu
senzori; plăci pentru circuitele integrate; circuite integrate; dispozitive de redare pentru
discuri compacte; dispozitive de redare pentru casete; folii de protecţie adaptate pentru
ecrane de calculatoare; folii de protecţie
adaptate pentru telefoane inteligente; filme
pentru înregistrarea sunetelor; asistente personale digitale (PDA); disjunctoare; convertizoare electrice; aparate pentru diagnosticare,
altele decât cele de uz medical; aparate pentru înregistrarea distanţelor; aparate pentru
măsurarea vitezei (fotografie); aparate şi
instrumente optice; receptoare audiovizuale;
prisme (optică); aplicaţii software de calculatoare descărcabile; imprimante pentru calculator; dispozitive pentru schimbarea acelor
de pick-up; suporturi de scurgere, pentru
lucrări fotografice; dispozitive de curăţat pentru discuri de pick-up; fire de telegraf; fire de
telefon; conductoare electrice; software pentru jocuri de calculator, descărcabil; software
pentru jocuri de calculator, înregistrat; programe de calculatoare, software descărcabil;
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri; programe înregistrate de operare pe
calculator; software pentru economizor de
ecran; software pentru controlul funcţionării
dispozitivelor audio şi video; pick-up-uri; procesoare (unităţi centrale de prelucrare); publicaţii electronice descărcabile; pupitre de
distribuţie (electricitate); tablouri de comandă
(electricitate); radare; dispozitive de monitorizare a bebeluşilor; stâlpi pentru antene fără
fir; radiouri; aparate de radio pentru vehicule;
rame pentru diapozitive; raster pentru fotogravuri; staţii de radio portative; regulatoare
pentru iluminarea scenică; regulatoare (variatoare) electrice de lumină; regulatoare de
viteză pentru pick-up-uri; comutatoare (electricitate); chiuvete pentru developare (fotografie); trasatoare paralele; teuri pentru măsurare; comutatoare orare automate; relee
electrice; roboţi de învăţământ; roboţi pentru
teleprezenţă; roboţi umanoizi cu inteligenţă
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artificială; portavoce; pâlnii de difuzoare;
cartele cu cip (carduri cu circuite integrate);
ochelari inteligenţi; telefoane inteligente;
ceasuri inteligente; racorduri de linii electrice;
conexiuni; sonare; aparate audiovizuale folosite în scopuri didactice; aparate radiotelegrafice; aparate radiotelefonice; sticlă optică;
echipamente de audio portabile; stereoscoape; trepiede pentru aparate fotografice; stroboscoape; genţi adaptate pentru laptopuri;
stelaje de uscat (fotografie); sferometre; televizoare; telegrafe (aparate); telescoape;
telepromptere; teleimprimatoare; telefoane
mobile; telefoane fără fir; terminale interactive cu ecran tactil; braţe acustice pentru pickup-uri; receptoare telefonice; amplificatoare;
instalaţii electrice pentru controlul de la distanţă al operaţiilor industriale; dispozitive
automate de control al direcţiei pentru vehicule; magnetoscoape; aparate pentru reproducerea sunetului; magnetofoane; echipamente de procesare a datelor; dispozitive
pentru proiectarea tastaturilor virtuale; aparate pentru tăierea filmelor; aparate de uscat
fotografii; cititoare optice de caractere; aparate de centrare a diapozitivelor; alimentatoare pentru acumulatoare; alimentatoare pentru
baterii electrice; avertizoare acustice; dispozitive de montaj pentru filme cinematografice;
cuploare (echipamente de procesare a datelor); dispozitive portabile de urmărire a activităţii; aparate de mixaj (aparate audio); periferice adaptate pentru a fi folosite la calculatoare; cuploare acustice; fotocopiatoare; aparate electrice şi electronice de efect pentru
instrumente muzicale; cititoare de coduri de
bare; tonuri de apel descărcabile pentru telefoane mobile; fişiere cu muzică descărcabile;
desene animate; filtre pentru raze ultraviolete
folosite la fotografie; filtre pentru aparate de
fotografiat; memorii USB; lanterne magice;
lanterne optice; lanterne de semnalizare;
aparate de fotografiat; aparate de satinat
fotografii tipărite; declanşatoare (fotografie);
camere obscure (fotografie); fotometre; bec
pentru bliţ (fotografie); rame foto digitale;
aparate de mărit (fotografie); celule fotovoltaice; carcase pentru telefoane inteligente; huse speciale pentru aparate şi echipamente
fotografice; huse pentru laptopuri; huse pentru asistenţi digitali personali (PDA-uri); huse
pentru tablete; huse pentru telefoane inteligente; egalizatoare (aparate audio); ecrane
(fotografie); imagini grafice descărcabile pentru telefoane mobile.
(531) CFE(8) 07.05.11; 27.01.05; 27.03.15; 27.05.01.

MĂRCI
(210) 044373
(220) 2019.06.05
(730) InMusic Brands, Inc., US
200 Scenic View Drive Cumberland, RI
02864, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2019)
09 - DVD playere; adaptoare electrice; baterii
galvanice; bureţi pentru căşti; aparatură audio; benzi audio şi video; fişiere audio şi video descărcabile; echipament video; antene;
aparate de înaltă frecvenţă; aparate electrodinamice pentru comanda de la distanţă a
semnalelor; aparate de control de la distanţă;
aparate de înregistrare a sunetelor; aparate
de sistem de poziţionare globală (GPS); aparate pentru transmiterea sunetului; aparate
electrice de comutaţie; aparate pentru
fototelegrafiere; baterii solare; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; baterii
electrice; unităţi de bandă magnetică de
memorie pentru computere; camere video
portabile; dispozitive video de monitorizare a
bebeluşilor; casete video; videotelefoane;
ecrane video; vizoare fotografice; fişe de
conectare; şuruburi micrometrice pentru instrumente optice; dispozitive „mâini libere”
pentru telefoane; holograme; difuzoare de
frecvenţă joasă; joystick-uri pentru calculatoare, nu pentru jocuri video; diapozitive;
aparate de proiecţie pentru diapozitive; diafragme (fotografie); dictafoane; discuri flexibile; discuri de pick-up; discuri magnetice; discuri optice; discuri cu jocuri de calculator;
unităţi de disc pentru computere; unităţi
multidisc pentru computere; ecrane de afişare video care se poartă în combinaţie cu hainele; afişaje numerice electronice; table electronice interactive whiteboard; interfeţe audio; tuburi acustice; ace pentru pick-up-uri;
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produse de optică; măsuri; invertoare (electricitate); instrumente optice care conţin oculare; interfeţe pentru calculatoare; cabluri
electrice; calibre reglabile; camere de decompresie; camere retrovizoare pentru vehicule; aparate cinematografice; camere de
termoviziune; creioane electronice (pentru
unităţi de afişaj vizual); cartele magnetice de
identificare; casete pentru jocuri video; cartuşe de cerneală, neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare; carduri de memorie pentru aparate de jocuri video; carduri magnetice
codate; rame pentru plăci fotografice; derulatoare (fotografie); filme cinematografice expuse; tastaturi de calculator; carduri de acces codificate; cititoare de cărţi electronice;
organizatoare electronice; butoane de sonerie; suporturi de mouse; codificatoare magnetice; comutatoare; discuri compacte (audio-video); computere; laptopuri; tablete;
notebook-uri; calculatoare portabile; cutii
pentru difuzoare; lămpi pentru camere obscure (fotografie); tuburi amplificatoare blitzuri (fotografie); benzi magnetice; lentile corectoare (optică); lentile optice; mouse (periferice de calculator); dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball); diafragme
(acustică);
microfoane;
mixere
audio;
modemuri; monitoare (hardware pentru calculatoare); monitoare (programe de calculator); căşti audio; instrumente de nivelare;
suporturi pentru înregistrări sonore; suporturi
de date magnetice; suporturi optice de date;
partituri electronice, descărcabile; programe
de calculator înregistrate; software pentru
jocuri de realitate virtuală; hardware pentru
calculatoare; obiective (optică); lentile pentru
selfie-uri; oculare; oglinzi (optică); pedale
pentru efect wah-wah; pagere radio; emiţătoare (telecomunicaţii); transmiţătoare telefonice; emiţătoare de semnale electronice;
întrerupătoare; periscoape; mănuşi dotate cu
senzori; plăci pentru circuitele integrate; circuite integrate; dispozitive de redare pentru
discuri compacte; dispozitive de redare pentru casete; folii de protecţie adaptate pentru
ecrane de calculatoare; folii de protecţie
adaptate pentru telefoane inteligente; filme
pentru înregistrarea sunetelor; asistente personale digitale (PDA); disjunctoare; convertizoare electrice; aparate pentru diagnosticare,
altele decât cele de uz medical; aparate pentru înregistrarea distanţelor; aparate pentru
măsurarea vitezei (fotografie); aparate şi
instrumente optice; receptoare audiovizuale;
prisme (optică); aplicaţii software de calculatoare descărcabile; imprimante pentru calcu-
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lator; dispozitive pentru schimbarea acelor
de pick-up; suporturi de scurgere, pentru
lucrări fotografice; dispozitive de curăţat pentru discuri de pick-up; fire de telegraf; fire de
telefon; conductoare electrice; software pentru jocuri de calculator, descărcabil; software
pentru jocuri de calculator, înregistrat; programe de calculatoare, software descărcabil;
software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri; programe înregistrate de operare pe
calculator; software pentru economizor de
ecran; software pentru controlul funcţionării
dispozitivelor audio şi video; pick-up-uri; procesoare (unităţi centrale de prelucrare); publicaţii electronice descărcabile; pupitre de
distribuţie (electricitate); tablouri de comandă
(electricitate); radare; dispozitive de monitorizare a bebeluşilor; stâlpi pentru antene fără
fir; radiouri; aparate de radio pentru vehicule;
rame pentru diapozitive; raster pentru fotogravuri; staţii de radio portative; regulatoare
pentru iluminarea scenică; regulatoare (variatoare) electrice de lumină; regulatoare de
viteză pentru pick-up-uri; comutatoare (electricitate); chiuvete pentru developare (fotografie); trasatoare paralele; teuri pentru măsurare; comutatoare orare automate; relee
electrice; roboţi de învăţământ; roboţi pentru
teleprezenţă; roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială; portavoce; pâlnii de difuzoare;
cartele cu cip (carduri cu circuite integrate);
ochelari inteligenţi; telefoane inteligente;
ceasuri inteligente; racorduri de linii electrice;
conexiuni; sonare; aparate audiovizuale folosite în scopuri didactice; aparate radiotelegrafice; aparate radiotelefonice; sticlă optică;
echipamente de audio portabile; stereoscoape; trepiede pentru aparate fotografice; stroboscoape; genţi adaptate pentru laptopuri;
stelaje de uscat (fotografie); sferometre; televizoare; telegrafe (aparate); telescoape;
telepromptere; teleimprimatoare; telefoane
mobile; telefoane fără fir; terminale interactive cu ecran tactil; braţe acustice pentru pickup-uri; receptoare telefonice; amplificatoare;
instalaţii electrice pentru controlul de la distanţă al operaţiilor industriale; dispozitive
automate de control al direcţiei pentru vehicule; magnetoscoape; aparate pentru reproducerea sunetului; magnetofoane; echipamente de procesare a datelor; dispozitive
pentru proiectarea tastaturilor virtuale; aparate pentru tăierea filmelor; aparate de uscat
fotografii; cititoare optice de caractere; aparate de centrare a diapozitivelor; alimentatoare pentru acumulatoare; alimentatoare pentru
baterii electrice; avertizoare acustice; dispo-

76

TRADEMARKS
zitive de montaj pentru filme cinematografice;
cuploare (echipamente de procesare a datelor); dispozitive portabile de urmărire a activităţii; aparate de mixaj (aparate audio); periferice adaptate pentru a fi folosite la calculatoare; cuploare acustice; fotocopiatoare; aparate electrice şi electronice de efect pentru
instrumente muzicale; cititoare de coduri de
bare; tonuri de apel descărcabile pentru telefoane mobile; fişiere cu muzică descărcabile;
desene animate; filtre pentru raze ultraviolete
folosite la fotografie; filtre pentru aparate de
fotografiat; memorii USB; lanterne magice;
lanterne optice; lanterne de semnalizare;
aparate de fotografiat; aparate de satinat
fotografii tipărite; declanşatoare (fotografie);
camere obscure (fotografie); fotometre; bec
pentru bliţ (fotografie); rame foto digitale;
aparate de mărit (fotografie); celule fotovoltaice; carcase pentru telefoane inteligente;
huse speciale pentru aparate şi echipamente
fotografice; huse pentru laptopuri; huse pentru asistenţi digitali personali (PDA-uri); huse
pentru tablete; huse pentru telefoane inteligente; egalizatoare (aparate audio); ecrane
(fotografie); imagini grafice descărcabile pentru telefoane mobile.
(531) CFE(8) 01.15.03; 07.05.11; 26.05.08; 26.05.10;
26.05.18; 26.05.19; 26.11.13; 27.01.05;
27.03.12; 27.03.15; 27.05.21.

(210) 044379
(220) 2019.06.05
(730) MeatPromCom S.R.L., MD
Str. Gheorghi Dimitrov nr. 3, ap. 48,
MD-6101, Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

MĂRCI
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(511) NCL(11-2019)
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;

(511) NCL(11-2019)
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 - 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.

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) 02.01.11; 25.03.03; 25.03.15; 27.01.12;
27.05.24; 27.07.24.

(210) 044382
(220) 2019.06.04
(730) NOVACOV Igor, MD
Str. Viilor, MD-6324,
Sărata-Nouă, Leova, Republica Moldova
DICUSAR Iurie, MD
Str. V. Dokuceaev nr. 36,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.08.
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(210) 044392
(220) 2019.06.10
(730) FOCŞA Victor, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 32, ap. 68,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 03.05.19; 03.05.20; 03.05.25; 10.01.11;
27.01.12; 27.05.01.

(210) 044393
(220) 2019.06.10
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
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;
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;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
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43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

MĂRCI
(210) 044394
(220) 2019.06.10
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2019
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;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;

(511) NCL(11-2019)
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;
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;
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

38 - telecomunicaţii;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 044395
(220) 2019.06.10
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
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;
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
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respirat sub apă pentru înot subacvatic;
extinctoare;
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;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 044396
(220) 2019.06.10
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
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;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
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;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;

(511) NCL(11-2019)
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;
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
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43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) 044398
(220) 2019.06.05
(730) BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 9/2019
(210) 044421
(220) 2019.06.13
(730) MGA Entertainment, Inc., US
16380 Roscoe Boulevard, Van Nuys, California, 91406, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 044411
(220) 2019.06.12
(730) SOPHARMA AD, BG
16, Iliensko shose str., 1220 Sofia, Bulgaria
(540)

(511) NCL(11-2019)
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) 044420
(220) 2019.06.13
(730) MGA Entertainment, Inc., US
16380 Roscoe Boulevard, Van Nuys, California, 91406, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2019)
28 - jocuri de masă; cărţi de joc; căsuţe
gonflabile; jocuri de societate; căsuţe de
jucărie; corturi de joacă; figurine de jucărie;
seturi de joacă cu figurine de jucărie; haine
pentru figurine de jucărie; trotinete; vehicule
(jucării).

(511) NCL(11-2019)
28 - jocuri de masă; cărţi de joc; căsuţe
gonflabile; jocuri de societate; căsuţe de
jucărie; corturi de joacă; figurine de jucărie;
seturi de joacă cu figurine de jucărie; haine
pentru figurine de jucării; trotinete; vehicule
(jucării).
(531) CFE(8) 24.17.02; 24.17.04; 25.07.07; 27.05.03.

(210) 044422
(220) 2019.06.13
(730) MGA Entertainment, Inc., US
16380 Roscoe Boulevard, Van Nuys, California, 91406, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2019)
28 - figurine de jucărie, de colecţie; figurine de
jucărie fantastice; material modelabil sub formă de plastilină de jucărie, folosit ca o jucărie
şi ca un dispozitiv de amuzament; seturi pentru
activităţi pentru copii, inclusiv truse de lucru
manual pentru hobby care conţin un dispozitiv,
ingrediente şi instrumente pentru realizarea şi
decorarea unui material modelabil folosit ca
jucărie şi ca dispozitiv de amuzament, vândute
la set; ingrediente şi instrumente pentru realizarea şi decorarea materialului modelabil folosit
ca o jucărie şi dispozitiv de amuzament vândut
la set; cutii şi genţi de transport şi de depozitat
pentru material modelabil folosit ca o jucărie şi
ca un dispozitiv de amuzament.
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(210) 044423
(220) 2019.06.13
(730) MGA Entertainment, Inc., US
16380 Roscoe Boulevard, Van Nuys, California, 91406, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2019)
28 - figurine de jucărie, de colecţie; figurine de
jucărie fantastice; material modelabil sub
formă de plastilină de jucărie, folosit ca o
jucărie şi ca un dispozitiv de amuzament;
seturi pentru activităţi pentru copii, inclusiv
truse de lucru manual pentru hobby care
conţin un dispozitiv, ingrediente şi instrumente pentru realizarea şi decorarea unui material modelabil folosit ca jucărie şi ca dispozitiv
de amuzament, vândute la set; ingrediente şi
instrumente pentru realizarea şi decorarea
materialului modelabil folosit ca o jucărie şi
dispozitiv de amuzament vândut la set; cutii
şi genţi de transport şi de depozitat pentru
material modelabil folosit ca o jucărie şi ca
un dispozitiv de amuzament.

TRADEMARKS
conţin un dispozitiv, ingrediente şi instrumente pentru realizarea şi decorarea unui material modelabil folosit ca jucărie şi ca dispozitiv
de amuzament, vândute la set; ingrediente şi
instrumente pentru realizarea şi decorarea
materialului modelabil folosit ca o jucărie şi
dispozitiv de amuzament vândut la set; cutii
şi genţi de transport şi de depozitat pentru
material modelabil folosit ca o jucărie şi ca
un dispozitiv de amuzament.

(210) 044425
(220) 2019.06.13
(730) MGA Entertainment, Inc., US
16380 Roscoe Boulevard, Van Nuys, California, 91406, Statele Unite ale Americii
(540)

(531) CFE(8) 01.15.07; 01.15.15; 04.03.09; 04.03.19;
26.13.01; 27.03.03; 27.05.03; 27.05.09.

(210) 044424
(220) 2019.06.13
(730) MGA Entertainment, Inc., US
16380 Roscoe Boulevard, Van Nuys, California, 91406, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2019)
28 - figurine de jucărie, de colecţie; figurine de
jucărie fantastice; material modelabil sub
formă de plastilină de jucărie, folosit ca o
jucărie şi ca un dispozitiv de amuzament;
seturi pentru activităţi pentru copii, inclusiv
truse de lucru manual pentru hobby care
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(591) Culori revendicate: violet, violet-închis, alb,
galben, cafeniu-deschis, roşu, bordo, negru.
(511) NCL(11-2019)
28 - jucării, jocuri şi accesorii de joc; figurine de
joacă de acţiune; aparate de jocuri automate
şi acţionate cu monede; baloane; mingi de
baschet; mingi de plaja; păpuşi umplute cu
nisip sau bobiţe; jocuri de masă; joc cu cărţi;
produse cosmetice de jucărie; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun, cu excepţia produselor de cofetărie sau a articolelor de iluminat; confeti; păpuşi; îmbrăcăminte de păpuşi; mobilier de păpuşi; bile pentru locuri de
joacă; zmeie; jucării mobile suspendate; telefoane mobile pentru copii (jucării); mingi de
joc; jucării de pluş; marionete; jucării sub
formă de puzzle-uri; jocuri de cuvinte încrucişate; patine cu rotile; skateboarduri; figurine
de jucărie şi accesoriile acestora; vehicule de
jucărie; seturi de joacă cu vehicule de jucărie; scutere de jucărie; jucării cu arc.

MĂRCI
(531) CFE(8) 21.01.15; 26.15.03; 26.15.11; 26.15.13;
27.05.17; 29.01.15.

MD - BOPI 9/2019
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(8) 01.15.09; 27.05.09; 27.05.19; 28.05.00;
29.01.14.

(210) 044481
(220) 2019.06.24
(730) RITLABS S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 42,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 044491
(220) 2019.07.01
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială,
MD
Str. 31 August 1989 nr. 141,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
09 - software pentru calculatoare, descărcabil,
pentru furnizarea de notificări despre
mesajele primite;
38 - transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor de poştă electronică cu afişare de
notificări;
42 - furnizarea unei soluţii software pentru urmărirea şi afişarea notificărilor.

(210) 044483
(220) 2019.06.25
(730) SOFBEL-COM S.R.L., societate comercială, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 31, ap.(of.) 3 A,
MD-2065, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(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,
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;

(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru, argintiu
de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
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.
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(210) 044496
(220) 2019.07.01
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială,
MD
Str. 31 August 1989 nr. 141,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(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, 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;

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2019)
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) 044499
(220) 2019.07.02
(730) CAPSAMUN SERGHEI, întreprindere individuală, MD
Str. Alecu Russo nr. 7/1, ap. 35,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
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.

(210) 044497
(220) 2019.07.02
(730) COMBINATUL DE PÎINE DIN BĂLŢI S.A.,
MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 111,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
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(591) Culori revendicate: verde, gri de diferite
nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
44 - servicii stomatologice.
(531) CFE(8) 02.09.10; 27.05.08; 29.01.12.

MĂRCI
(210) 044509
(220) 2019.07.01
(730) PASCARI Ion, MD
Str. Teilor nr. 33, MD-2081,
Bubuieci, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2019
(540)

(511) NCL(11-2019)
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;
(591) Culori revendicate: alb, roz, negru.
(511) NCL(11-2019)
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;
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;
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;

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;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.

(210) 044513
(220) 2019.07.02
(730) COTELEANEŢ Alexandr, MD
Str. Ginta Latină nr. 21, ap. 195,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

26 - dantele, trese şi broderii, panglici şi funde de
mercerie; nasturi, capse şi copci, ace şi ace
cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru
păr; păr fals.
(531) CFE(8) 09.01.10; 27.03.15; 27.05.10; 29.01.13.

(210) 044510
(220) 2019.07.01
(730) TERMICAN Sergiu, MD
Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(11-2019)
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;

TRADEMARKS
(210) 044518
(220) 2019.07.09
(730) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau
plastice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 01.07.06; 26.01.13; 26.01.24; 26.04.19;
27.05.08.

(210) 044514
(220) 2019.07.02
(730) CODÎMSCHII Alexandr, MD
Str. Studenţilor nr. 12, bloc 1, ap. 39,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 044517
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice pentru tratamentul şi
prevenirea bolilor de inimă; medicamente
cardiace de calmare (cu acţiune sedativă) şi
cu acţiune antispasmodică; medicamente
cardiace; combinaţii de preparate cardiace;
suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044519
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina

(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; medicamente pentru
tratamentul şi prevenirea deficitului de magneziu în organism; preparate cu vitamine;
medicamente cu acţiune asupra sistemului
nervos; sedative; calmante; suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; paraziticide de uz
medical; medicamente antihelmintice pentru
oameni; suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.
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(210) 044520
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; medicamente pentru
tratarea insuficienţei venoase cronice; vasoprotectoare; angioprotectoare; medicamente
pentru tratarea insuficienţei cronice venoslimfatică; agenţi de stabilizare a capilarelor
de uz medical; bioflavonoide de uz farmaceutic; suplimente dietetice pentru oameni;
magneziu de uz farmaceutic; unguente de uz
farmaceutic.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044521
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

MD - BOPI 9/2019
(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; preparate cu vitamine; preparate cu vitamine combinate;
preparate cu vitamine din grupa B combinate; suplimente dietetice pentru oameni;
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor neurologice; medicamente cu acţiune
asupra sistemului nervos.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044523
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; medicamente cu
acţiune asupra sistemului digestiv şi proceselor metabolice; suplimente dietetice
pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; somnifere; calmante; sedative; medicamente cu acţiune asupra
sistemului nervos; alimente dietetice de uz
medical; suplimente nutritive; preparate cu
vitamine.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044522
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(210) 044524
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; medicamente pentru
normalizarea funcţiei motorie a tractului gastro-intestinal; suplimente dietetice pentru
oameni; suplimente dietetice pentru normalizarea activităţii tractului gastro-intestinal;
suplimente dietetice pentru formarea microflorei intestinale normale; preparate cu vitamine; alimente dietetice de uz medical;
suplimente nutritive.
(531) CFE(8) 28.05.00.

87

MD - BOPI 9/2019
(210) 044525
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; preparate pe bază
de multivitamine; medicamente pentru tratamentul avitaminozei şi hipovitaminozei;
suplimente dietetice pentru oameni.

TRADEMARKS
tratarea bolilor hepatice şi ale tractului biliar;
hepatoprotectoare; suplimente biologice active.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044528
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044526
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; medicamente pentru
tratamentul afecţiunilor reumatice ale articulaţiilor; produse antiinflamatoare nesteroidiene şi antireumatice; suplimente biologice
active.

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate
farmaceutice;
medicamente
folosite la tulburările funcţiilor gastrointestinale; medicamente folosite la tulburările gastrointestinale
funcţionale;
medicamente
spasmolitice; suplimente biologice active.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044529
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044527
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; medicamente care
acţionează asupra sistemului digestiv şi metabolismului; medicamente utilizate pentru
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(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; somnifere; calmante; sedative; suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044530
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; preparate pe bază
de multivitamine; medicamente pentru tratamentul avitaminozei şi hipovitaminozei;
suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044531
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate
farmaceutice;
medicamente
folosite în oftalmologie; medicamente antiglaucom şi medicamente miotice; suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.
(210) 044532
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; medicamente pentru
prevenirea primară a aterosclerozei şi a bolilor cardiovasculare; medicamente cardiace;
agenţi hipolipidici; suplimente dietetice
pentru oameni.

MD - BOPI 9/2019
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; medicamente pentru
tratarea hipertensiunii; medicamente cardiace; suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044534
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; stimulante peristaltice;
medicamente folosite la tulburările funcţiilor
gastrointestinale; medicamente folosite la
tulburările
gastrointestinale
funcţionale;
suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044535
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044533
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate
farmaceutice;
medicamente
folosite în oftalmologie; medicamente antiglaucom şi medicamente miotice; suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.
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TRADEMARKS

(210) 044536
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(210) 044539
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; medicamente pentru
tratamentul bolilor sistemului nervos; agenţi
parasimpatomimetici; suplimente dietetice
pentru oameni.

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; extracte de uleiuri
medicamentoase;
suplimente
dietetice
pentru oameni; preparate cu vitamine;
alimente dietetice de uz medical; suplimente
nutritive.

(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044537
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; medicamente utilizate în urologie; antispastice care acţionează
asupra tractului urinar; suplimente dietetice
pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044538
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; medicamente utilizate pentru tratarea bolilor gâtului; antiseptice; suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.
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(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044540
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; preparate cu vitamine; preparate cu vitamine A şi E; pomezi
de uz medical; creme şi loţiuni de uz medical; tablete de uz farmaceutic; şampoane de
uz medical; produse medicamentoase pentru
îngrijirea părului; produse medicamentoase
pentru îngrijirea pielii; alimente pentru bebeluşi; suplimente dietetice pentru oameni;
alimente dietetice de uz medical; suplimente
nutritive de uz medical.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044541
(220) 2019.07.09
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KYIV
VITAMIN PLANT", UA
38 Kopylivska Street, Kyiv, 04073, Ucraina
(540)

MĂRCI

MD - BOPI 9/2019

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice; somnifere; calmante;
suplimente dietetice pentru oameni.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 044542
(220) 2019.07.05
(730) BEATRICE-COM S.R.L., societate comercială, MD
MD-5941, Pîrliţa, Făleşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
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.
(531) CFE(8) 02.05.01; 02.05.02; 04.05.01; 05.07.02;
05.11.13; 25.01.05; 25.01.13; 27.05.01.

(210) 044543
(220) 2019.07.01
(730) Tarasov Yuriy, UA
Lidersovskiy Blvd. 9a,
Ucraina
(540)

(210) 044544
(220) 2019.07.01
(730) Tarasov Yuriy, UA
Lidersovskiy Blvd. 9a, ap. 23, Odessa,
Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 044545
(220) 2019.07.03
(730) MIRAZUR GROUP S.R.L., MD
Str. Igor Vieru nr. 2/1, ap. 18,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - servicii de comerţ on-line, cu amănuntul şi
angro a îmbrăcămintei.
(531) CFE(8) 27.05.11.

(210) 044546
(220) 2019.07.03
(730) MIRAZUR GROUP S.R.L., MD
Str. Igor Vieru nr. 2/1, ap. 18,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

ap. 23, Odessa,

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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(540)

TRADEMARKS
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2019)
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;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.17; 19.07.22; 19.08.05;
19.08.07.

(511) NCL(11-2019)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(8) 27.05.24.

(210) 044547
(220) 2019.07.03
(730) BESCHIERU Nichita, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 044550
(220) 2019.07.04
(730) AZAMET-GRUP S.R.L., MD
Str. Bugeacului nr. 23, MD-6101, CeadîrLunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2019)
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) 044551
(220) 2019.07.04
(730) AZAMET-GRUP S.R.L., MD
Str. Bugeacului nr. 23, MD-6101, CeadîrLunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
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MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2019)
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) 044552
(220) 2019.07.04
(730) AZAMET-GRUP S.R.L., MD
Str. Bugeacului nr. 23, MD-6101, CeadîrLunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
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) 044553
(220) 2019.07.05
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

MD - BOPI 9/2019
mat, 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.

(210) 044554
(220) 2019.07.05
(730) Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit
(540)

(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.
(210) 044555
(220) 2019.07.05
(730) TERMICAN Sergiu, MD
Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;

(511) NCL(11-2019)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

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

(210) 044556
(220) 2019.07.08
(730) RACICOVSCHI Vadim, MD
Str. Traian nr. 13, ap. 1,
MD-4814, Budeşti, Republica Moldova
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(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,
acumularea,
reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării
energiei electrice; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmi-terea, 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) 15.09.01; 15.09.02; 24.17.05; 24.17.07;
24.17.09; 27.05.01; 27.07.11.
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TRADEMARKS
(210) 044558
(220) 2019.07.08
(730) ROGOB S.R.L., firmă de producţie şi
comerţ, MD
Str. Gloriei nr. 1/1, MD-4823,
Goianul Nou, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
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.

(210) 044559
(220) 2019.07.08
(730) ROGOB S.R.L., firmă de producţie şi
comerţ, MD
Str. Gloriei nr. 1/1, MD-4823,
Goianul Nou, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
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.

(210) 044560
(220) 2019.07.09
(730) ZHU GANG, CN
No. 402, Building 1, Lvjingyuan, Central
Community, Neighborhood Committee, Duruan Town, Pengjiang District, Jiangmen
City, Guangdong Province, China
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 044562
(220) 2019.07.09
(730) Qatar Sports Investment, QA
P.O. Box 24926, Doha, Qatar
(540)

(511) NCL(11-2019)
36 - investiţii de capital.

MD - BOPI 9/2019
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,
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;

(531) CFE(8) 28.01.00.

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) 044563
(220) 2019.07.09
(730) ROBOTICS COM S.R.L., MD
Str. Gh. Madan nr. 87/2, ap. 7,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
(531) CFE(8) 25.05.02; 26.04.09; 26.04.18; 26.11.01;
27.05.11; 29.01.13.

(210) 044566
(220) 2019.07.03
(730) Talpoş Mihai-Florin, RO
Str. Ion Negoiţescu nr. 3, ap. 1D2, Mun. ClujNapoca, Jud. Cluj, România
(540)

(591) Culori revendicate: alb, verde, oranj.
(511) NCL(11-2019)
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;

95

MD - BOPI 9/2019
(591) Culori revendicate: mov (pantone 526C), griînchis (pantone 447C), lila-deschis (pantone
663C).
(511) NCL(11-2019)
41 - servicii de educaţie, instruire şi training, inclusiv via Internet (e-learning); educaţie în
domeniul ştiinţei informaticii; organizarea de
cursuri, seminarii, webinarii, conferinţe şi
simpozioane referitoare la educaţia în domeniul informaticii; servicii de educaţie şi
pregătire profesională în domeniul IT; consultanţă profesională referitoare la educaţia
în domeniul informaticii; servicii de educaţie
furnizate prin televiziune; tabere de vară
(educaţie şi divertisment); consiliere în cariere IT; servicii de consiliere în materie de educaţie în domeniul informaticii; asigurare de
testări şi evaluări în domeniul educaţiei IT;
publicare de cărţi, reviste, manuale şi texte;

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2019)
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.

(210) 044570
(220) 2019.07.12
(730) RETAIL GROUP COMPANY S.R.L., MD
Bd. Renaşterii Naţionale nr. 14, ap.(of.) 63,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

42 - inginerie informatică; servicii de proiectare şi
programare informatică; servicii de consultanţă tehnică referitoare la programarea
informatică; servicii de consultanţă profesională privind programarea informatică.
(531) CFE(8) 16.01.04; 16.01.06; 20.07.02; 26.01.16;
27.05.01; 29.01.13.

(210) 044567
(220) 2019.07.10
(730) PLUGARU Victor, MD
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 044569
(220) 2019.07.11
(730) MORAR Aurel, MD
Str-la 2 Ciocîrliei nr. 6, bloc 1, ap. 12,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2019)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 09.09.15; 26.01.16; 26.01.20; 26.01.24;
27.05.24.

(210) 044571
(220) 2019.07.12
(730) RETAIL GROUP COMPANY S.R.L., MD
Bd. Renaşterii Naţionale nr. 14, ap.(of.) 63,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2019)
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;

MD - BOPI 9/2019
(540)

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 044572
(220) 2019.07.09
(730) SPATARU Lorin, MD
Str. Vasile Lupu nr. 117,
MD-5202, Drochia, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „PATISERIE", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
30 - pâine, produse de patiserie şi cofetărie;
43 - servicii de alimentaţie publică.
(531) CFE(8) 24.03.07; 24.03.18; 26.01.18; 27.01.06;
27.05.09; 27.05.21.

(210) 044578
(220) 2019.07.12
(730) JELIHOVSCHI Petru, MD
Str. Albişoara nr. 72, bloc 1, ap. 12,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(11-2019)
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) 03.04.01; 03.04.02; 26.01.11; 26.01.15;
26.01.20; 26.07.05; 27.05.09.

(210) 044577
(220) 2019.07.16
(730) NATUR FOOD S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 2,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 044579
(220) 2019.07.12
(730) JELIHOVSCHI Petru, MD
Str. Albişoara nr. 72, bloc 1, ap. 12,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
(210) 044581
(220) 2019.07.11
(730) SMS Tobacco Trading, MY
28 Jala Teratai J4/3, Taman Indah Jaya,
36000 Teluk Intan, Perak, Malaezia
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 044580
(220) 2019.07.16
(730) LEGENDA LEMNULUI S.R.L., MD
MD-5825, Mândreşti, Teleneşti, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; ţigarete; portţigare; filtre pentru ţigarete; foarfeci
pentru ţigări de foi, capete de ţigarete; foiţe
pentru ţigarete; muştiucuri pentru ţigări şi
ţigarete; pipe de tutun, punguţe pentru tutun;
cigarillos;
trabucuri;
scrumiere
pentru
fumători; brichete pentru fumători.

(210) 044582
(220) 2019.07.12
(730) CROITORU Daniela, MD
Str. Matei Basarab nr. 9/2, ap. 67,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase,
coarne, fanoane de balenă sau sidef
prelucrate sau semiprelucrate; scoici; spumă
de mare; chihlimbar galben;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.05.20; 05.05.22; 05.13.25; 19.09.03;
25.01.13; 25.01.25; 27.05.01.

98

(511) NCL(11-2019)
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;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 27.05.10; 27.07.11.

MĂRCI
(210) 044583
(220) 2019.07.12
(730) GMG PRODUCTION S.R.L., MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 044584
(220) 2019.07.12
(730) JELIHOVSCHI Petru, MD
Str. Albişoara nr. 72, bloc 1, ap. 12,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2019
(210) 044585
(220) 2019.07.12
(730) CILAG GMBH INTERNATIONAL, CH
Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Elveţia
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - preparate şi tratamente pentru păr; produse
pentru îngrijirea părului, şi anume şampoane,
balsamuri, geluri, spumă pentru păr,
sprayuri, loţiuni, ser de păr, pomade de păr,
emoliente, produse nutritive pentru păr, ulei
de păr, preparate pentru îndreptarea părului
şi preparate nemedicinale pentru îngrijirea
părului, loţiuni cosmetice pentru faţă şi produse hidratante pentru ten (produse cosmetice), produse cosmetice pentru spălarea
feţei şi pentru curăţarea pielii, produse cosmetice exfoliante pentru corp, ulei pentru
corp de uz cosmetic, şampoane pentru corp
şi săpunuri pentru îngrijirea corporală, produse de protecţie solară.

(210) 044586
(220) 2019.07.14
(730) SĂLCUŢA S.R.L., MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 044588
(220) 2019.07.19
(730) Grosu
Veronica
Ion
s.
Badicul
Moldovenesc, gospodărie ţărănească, MD
MD-3913, Badicul Moldovenesc, Cahul, Republica Moldova

(531) CFE(8) 26.02.17; 26.07.11; 26.13.25; 27.01.12;
27.07.21; 27.07.24.
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MD - BOPI 9/2019
(540)

(511) NCL(11-2019)
30 - miere, produse apicole.
(531) CFE(8) 01.15.15; 03.13.04; 03.13.05; 03.13.24;
26.05.15; 26.05.18; 27.05.10.

(210) 044589
(220) 2019.07.15
(730) SERGEEVICI Ecaterina, MD
Str-la 2 Mihai Juravel nr. 5, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.01.18; 26.01.24; 27.01.07; 27.05.08;
28.05.00.
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TRADEMARKS
(210) 044590
(220) 2019.07.15
(730) VELOCORD S.R.L., MD
Str. Trandafirilor nr. 1/a,
MD-4201, Ştefan Vodă, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(11-2019)
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.
(531) CFE(8) 15.01.17; 15.01.22; 15.01.25; 15.07.02;
18.01.21; 27.03.15; 27.05.08; 29.01.13.

(210) 044594
(220) 2019.07.16
(730) Swiss Pharma International AG, CH
Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse igienice de uz medical; substanţe şi
alimente dietetice de uz medical; suplimente
dietetice pentru oameni.

(210) 044595
(220) 2019.07.19
(730) INTER GP GRUP S.R.L., MD
Str. Bogdan Voievod nr. 10, ap.(of.) 22,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2019)
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.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 24.17.05; 27.05.07;
27.07.11.

(210) 044596
(220) 2019.07.19
(730) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED, CY
Cyprus, Nicosia, Archangelos, P.C. 2055,
Agiou Epifaniou, 14, Cipru
(540)

MD - BOPI 9/2019
(210) 044597
(220) 2019.07.19
(730) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED, CY
Cyprus, Nicosia, Archangelos, P.C. 2055,
Agiou Epifaniou, 14, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2019)
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;
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;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210) 044598
(220) 2019.07.19
(730) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED, CY
Cyprus, Nicosia, Archangelos, P.C. 2055,
Agiou Epifaniou, 14, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2019)
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.

(511) NCL(11-2019)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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MD - BOPI 9/2019
(210) 044599
(220) 2019.07.19
(730) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED, CY
Cyprus, Nicosia, Archangelos, P.C. 2055,
Agiou Epifaniou, 14, Cipru
(540)

(591) Culori revendicate: sur, alb, violet.
(511) NCL(11-2019)
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;
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.
(531) CFE(8) 27.05.03; 28.05.00; 29.01.13.

(210) 044601
(220) 2019.07.17
(730) PAVELESCU Dorin, MD
Str. George Enescu nr. 40A,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
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TRADEMARKS
(210) 044608
(220) 2019.07.18
(730) PIETRARU Pantelimon, MD
Str. Studenţilor nr. 9/22, ap. 4,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau
plastice.
(531) CFE(8) 09.01.06; 09.01.09; 09.05.18; 27.05.25.

(210) 044609
(220) 2019.07.18
(730) CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN FINANŢE, instituţie publică,
MD
Str. Constantin Tănase nr. 7,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

MD - BOPI 9/2019
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) 044615
(220) 2019.07.18
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 26.02.05; 26.02.18; 26.02.19; 27.01.12;
27.05.22.

(210) 044610
(220) 2019.07.18
(730) BAITOI Victor, MD
Bd. Constantin Negruzzi nr. 2/3, ap. 13,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
38 - telecomunicaţii.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 05.07.10; 05.07.25; 25.01.15; 27.05.11;
27.05.24.

(210) 044612
(220) 2019.07.19
(730) POPOVICI Maxim, MD
Str. Gh. Asachi nr. 71/7, ap. 19,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 044623
(220) 2019.07.23
(730) ADAMA MAKHTESHIM LTD., IL
P.O. Box 60, Beer Sheva 8410001, Israel
(540)

(511) NCL(11-2019)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;

(511) NCL(11-2019)
05 - pesticide, insecticide, fungicide şi erbicide.
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MD - BOPI 9/2019
(210) 044626
(220) 2019.07.16
(730) EURO
MAST
INDUSTRIES
S.R.L.,
societate comercială, RO
Str. Sfîntul Nicolae nr. 4, municipiul Rădăuţi,
Judeţul Suceava, România
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastu.
(511) NCL(11-2019)
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;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 01.13.01; 01.13.15; 26.13.25; 27.05.09;
29.01.12.

(210) 044627
(220) 2019.07.18
(730) FARMINA S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Ciocana nr. 8, bloc 1,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, roşu.
(511) NCL(11-2019)
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi
prestate de supermarketuri, hipermarketuri,
buticuri, magazine, farmacii, magazine de
optică, gherete, chioşcuri şi tarabe; organizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări angro şi
cu amănuntul a preparatelor farmaceutice,
optice;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.09.01; 24.13.01; 24.13.24; 27.05.14;
29.01.12.

(210) 044628
(220) 2019.07.18
(730) FARMINA S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Ciocana nr. 8, bloc 1,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2019)
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) 044629
(220) 2019.07.22
(730) BIOPROTECT S.R.L., firmă de producţie şi
comerţ, MD
Bd. Renaşterii Naţionale nr. 2,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: turcoaz, verde, gri.
(511) NCL(11-2019)
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;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.15; 06.19.01; 24.01.10;
24.01.11; 27.05.10; 29.01.13.

MD - BOPI 9/2019
(210) 044630
(220) 2019.07.24
(730) SISTEROV Maxim, MD
Str. Ciocîrliei nr. 23/3, ap. 2,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "ONCOGENE", cu excepţia executării grafice deosebite.
(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,
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;
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 medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 24.17.08; 27.05.08; 27.05.22.
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MD - BOPI 9/2019
(210) 044631
(220) 2019.07.24
(730) Janssen Pharmaceutica NV, BE
Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, Belgia
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(531) CFE(8) 28.05.00.

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

(210) 044632
(220) 2019.07.24
(730) CERVEN Larisa, MD
Str. Krupskaia nr. 31, MD-5301, UTA
Găgăuzia, Vulcăneşti, Republica Moldova
(540)

(210) 044640
(220) 2019.07.26
(730) SEEDECO SEMENCES S.R.L., MD
Str. L. Deleanu nr. 3/3, ap. 11,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - produse farmaceutice; produse dietetice.

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 044633
(220) 2019.07.24
(730) CERVEN Larisa, MD
Str. Krupskaia nr. 31, MD-5301, UTA
Găgăuzia, Vulcăneşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

(210) 044639
(220) 2019.07.26
(730) SEEDECO SEMENCES S.R.L., MD
Str. L. Deleanu nr. 3/3, ap. 11,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "SEMENCES", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
01 - produse chimice pentru utilizare în agricultură, horticultură şi silvicultură;
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;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială;
44 - servicii de agricultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 05.05.20; 05.05.21; 05.07.01; 27.03.08;
27.03.11.

MĂRCI
(210) 044641
(220) 2019.07.24
(730) KELLERS S.R.L., MD
Str. Chişinău nr. 5, MD-4814,
Budeşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "PRIVATBRAUEREI", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
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.

MD - BOPI 9/2019
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "PRIVATBRAUEREI", cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
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) 03.01.01; 03.01.16; 27.05.10.

(531) CFE(8) 03.01.01; 03.01.16; 27.05.10.

(210) 044642
(220) 2019.07.24
(730) KELLERS S.R.L., MD
Str. Chişinău nr. 5, MD-4814,
Budeşti, Chişinău, Republica Moldova

(210) 044643
(220) 2019.07.25
(730) CATALINA TRADING S.R.L., MD
Str. Ialoveni nr. 94, ap. 33,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, galben.
(511) NCL(11-2019)
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MD - BOPI 9/2019
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.
(531) CFE(8) 01.03.13; 01.03.17; 25.01.19; 26.01.13;
26.07.05; 28.05.00; 29.01.13.

(210) 044644
(220) 2019.07.26
(730) FAUTOR S.R.L., MD
Str. Petru Movilă nr. 23/2,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, în special vinuri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială.

(210) 044645
(220) 2019.07.26
(730) BOGANASTIUC Andrei, MD
Str. Albişoara nr. 82/4, ap. 108,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.

(210) 044646
(220) 2019.07.26
(730) BOGANASTIUC Andrei, MD
Str. Albişoara nr. 82/4, ap. 108,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
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;
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 medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(210) 044647
(220) 2019.07.25
(730) MEDIA
ALTERNATIVĂ,
asociaţie
obştească, MD
Str. Alecu Russo nr. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

108

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 9/2019
(511) NCL(11-2019)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.

(210) 044651
(220) 2019.07.25
(730) DIAVOR Gheorghe, MD
Str. Ginta Latină nr. 13, ap. 72,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roz-închis.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 27.05.19; 27.07.11; 29.01.12.

(210) 044648
(220) 2019.07.25
(730) MEDIA
ALTERNATIVĂ,
asociaţie
obştească, MD
Str. Alecu Russo nr. 1,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 01.05.01; 01.05.06; 21.03.01; 26.01.04;
26.01.20; 27.05.17.

(210) 044653
(220) 2019.07.22
(730) DIAMANTI-MOBILUX S.R.L., MD
Str. Ginta Latină nr. 13/1, ap. 117,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

(210) 044649
(220) 2019.07.25
(730) CHELTUIALA Radu, MD
Str. A. Puşkin nr. 5a, of. 7,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
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.
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(210) 044654
(220) 2019.07.23
(730) Parcul pentru Tehnologia Informaţiei
"Moldova IT Park", MD
Str. Studenţilor nr. 9/11,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.

(210) 044655
(220) 2019.07.29
(730) SÎRBU Ludmila, MD
Str. Andrei Doga nr. 28, bloc 6, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 01.01.15; 03.01.08; 27.03.03; 27.03.12;
27.05.08.

(210) 044657
(220) 2019.07.29
(730) CRIS S.R.L., MD
Str. Albişoara nr. 68/2, ap.(of.) 69,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru de diferite
nuanţe, galben de diferite nuanţe, roşu, alb,
maro, roz, negru.
(511) NCL(11-2019)
25 - încălţăminte;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 01.07.06; 01.07.08; 03.03.02; 03.03.25;
03.03.28; 28.05.00; 29.01.15.

(210) 044656
(220) 2019.07.31
(730) PLANNING EVENTS S.R.L., MD
Str. Maria Cebotari nr. 30, MD-3541,
Peresecina, Orhei, Republica Moldova

(511) NCL(11-2019)
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate de vânzare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
40 - prelucrarea materialelor.
(531) CFE(8) 27.05.10; 27.05.11.
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MĂRCI
(210) 044678
(220) 2019.08.02
(730) PROMETEU S.R.L., centru experimental,
MD
Str. Nicolae Iorga nr. 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
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(210) 044700
(220) 2019.08.15
(730) NAVITASPRO S.R.L., MD
MD-4720, Corjeuţi, Briceni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 03.07.17; 05.03.13; 26.11.12; 26.11.21;
26.13.01; 27.05.11.
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TRADEMARKS

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

32344
2019.06.21
2028.03.21
042184
2018.03.21
BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 26,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2018)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 26.02.03; 26.02.05; 26.04.04; 26.04.16;
27.01.12; 27.05.22.

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

32548
2019.06.11
2028.02.08
041969
2018.02.08
ARIMA HOLDING CORP., TC
Suite C-12, Market Place, Providenciales,
Insulele Turks şi Caicos

(540)

(511) NCL(11-2018)
07 - blendere; deschizătoare electrice de conserve; maşini de măcinat cafea (cu excepţia
celor acţionate manual); maşini electrice de
bucătărie; procesoare de bucătărie (electrice); mixere, maşini de tocat carne (maşini),
tocătoare de carne electrice; aspiratoare;
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aspiratoare pentru spălătorii; maşini şi dispozitive pentru curăţare (electrice); maşini şi
dispozitive pentru curăţarea covoarelor (electrice); malaxoare electrice de uz casnic; storcătoare electrice de uz casnic; cuţite electrice; maşini de cusut;
08 - scule şi instrumente acţionate manual; ondulatoare de păr; cuţite, cuţite pentru conserve;
cuţite neelectrice pentru tăierea caşcavalului;
cuţite neelectrice pentru tăierea ouălor; cuţite
neelectrice pentru pizza; cuţite pentru curăţarea solzilor; cuţite neelectrice de conserve;
aparate de tuns barba; maşini electrice de
tuns părul; aparate pentru îndepărtarea scamelor de pe haine; aparate de ras electrice şi
neelectrice; epilatoare electrice şi neelectrice
pentru uz personal; tocătoare de legume;
arme albe; seturi de instrumente pentru manichiură; seturi electrice de instrumente pentru manichiură; fiare de călcat electrice; seturi pentru sufragerie (cuţite, furculiţe şi linguri); argintărie (cuţite, furculiţe, linguri); linguri, furculiţe şi cuţite de masă din plastic;
linguri, furculiţe şi cuţite pentru copii; unelte
pentru ascuţirea marginilor de tăiere; maşini
de tocat carne (unelte de mână); dispozitive
pentru tăierea legumelor; tocătoare (cuţite);
09 - aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; case
înregistratoare, maşini de calculat;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; aparate de masaj;
aparate utilizate pentru masajul picioarelor;
epilatoare utilizate pentru scopuri medicinale;
26 - aparate cu încălzire electrică pentru ondularea părului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
colectarea diverselor produse de către terţi
(fără a implica transportarea acestora) şi
plasarea produselor în vederea facilitării studiului şi achiziţiei de către consumatori; servicii de achiziţii pentru terţi (achiziţii şi furnizarea produselor de către întreprinzători);
servicii de promovare a produselor pentru
terţi, vânzarea angro şi cu amănuntul a produselor, inclusiv prin intermediul unui sistem
de vânzare angro şi cu amănuntul, cataloage
de vânzări prin poştă sau reţele electronice;
servicii privind francizarea.

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

32551
2019.06.11
2028.03.07
042123
2018.03.07
Deciem Beauty Group Inc., CA
517 Richmond St. E., Toronto, Ontario M5A
1R4, Canada

(540)

MD - BOPI 9/2019
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

32553
2019.06.14
2027.11.29
041611
2017.11.29
PRODAN Paula, MD
Str. Negruzzi nr. 76/2,
MD-3502, Orhei, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2018)
35 - servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
cosmeticelor, al produselor de îngrijire personală, produselor de îngrijire a pielii, feţei şi
corpului şi al produselor de frumuseţe; servicii
on-line de vânzare cu amănuntul în domeniul
cosmeticelor, al produselor de îngrijire personală, produselor de îngrijire a pielii, feţei şi
corpului şi al produselor de frumuseţe.

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

32552
2019.06.12
2028.03.03
042097
2018.03.03
CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „P”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, auriu de diferite
nuanţe.
(511) NCL(11-2017)
18 - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; bagaje şi genţi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; gulere, lese şi articole de îmbrăcăminte
pentru animale;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(7) 05.03.13; 24.09.02; 24.09.07; 24.09.14;
27.05.21; 27.05.24; 29.01.12.

(511) NCL(11-2018)
10 - prezervative.
(531) CFE(8) 27.05.22.

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

32575
2019.06.19
2028.03.07
042131
2018.03.07
TCACENCO Alexei, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 28, MD-2046,
Vadul lui Vodă, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
line referitoare la genţi, încălţăminte, accesorii pentru încălţăminte, produse pentru îngrijirea încălţămintei şi îmbrăcămintei, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din piele şi din piele de
căprioară, accesorii de modă.

(540)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(511) NCL(11-2018)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte, cu excepţia chipsurilor de
legume, chipsurilor de cartofi, nucilor preparate; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz
alimentar;

32577
2019.06.18
2027.11.10
041502
2017.11.10
DAS SOLUTIONS S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 15, ap. (of.) 125,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(540)

30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; îngheţată comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă (apă îngheţată);
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 03.05.05; 03.05.20; 03.05.25; 27.05.01.

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

32576
2019.06.19
2028.04.25
042363
2018.04.25
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „SOLUTIONS”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(7) 27.05.10.

(540)

(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia
serviciilor prestate de magazine cu amănuntul şi serviciilor de vânzări cu amănuntul on-

114

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

32578
2019.06.18
2028.07.24
042878
2018.07.24
Allert & Co S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 12, ap. 25,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2018)
25 - rochii şi ţinute de gală; accesorii de îmbrăcăminte pentru nuntă; articole de gală de
acoperit capul.

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

32585
2019.06.19
2027.12.18
041749
2017.12.18
Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu
„Natura Siberica”, RU
komnata 18A, dom 101, ul. Iujnobutovskaia,
117042, Moscova, Federaţia Rusă

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „SAVON”, „SIBERIA”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2017)
03 - săpunuri; săpunuri deodorante; săpunuri pentru
bărbierit; săpunuri pentru redarea strălucirii
textilelor; săpunuri în calupuri; săpunuri
nemedicinale; săpunuri antiperspirante; săpunuri antiperspirante pentru picioare; săpunuri
de migdale; precum şi pietre abrazive, uleiuri
de curăţare; produse pentru bărbierit; preparate
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cosmetice pentru baie; preparate pentru baie
(nu de uz medical); produse de demachiere,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic;
detergenţi, alţii decât cei folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi decât cei de uz medical;
şampoane; şampoane pentru animale (preparate de toaletă nemedicinale); şampoane pentru animalele de companie (preparate de toaletă nemedicinale); toate produsele susmenţionate fabricate pe bază de săpun sau cu
adaos de săpun;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de abonamente la servicii de telecomunicaţii pentru terţi; agenţii de importexport; agenţii de informaţii comerciale;
agenţii de publicitate; analiza preţului de
cost; închirierea spaţiilor publicitare; audit
comercial; servicii de intermediere a afacerilor cu privire la corelarea potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare; agenţii de plasare; gestionarea
fişierelor informatice; contabilitate; facturare;
prezentarea produselor; transcrierea comunicărilor (lucrări de birou); sondaje de opinie;
studii de piaţă; informaţii pentru afaceri; informaţii şi asistenţă comerciale pentru consumatori; investigaţii pentru afaceri; cercetări
pentru afaceri; cercetări de piaţă; recrutare
de personal; consultanţă în managementul şi
organizarea afacerilor; consultanţă privind
organizarea afacerii; consultanţă cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relaţiilor
publice; consiliere pentru conducerea afacerilor; consultanţă pentru problemele legate de
personal; consultanţă profesională în afaceri;
consultanţă cu privire la strategia de comunicare în domeniul publicităţii; servicii de layout
în scopuri publicitare; servicii de marketing;
managementul activităţilor de impresariat
artistic; managementul afacerilor comerciale;
managementul afacerilor sportivilor; întocmirea CV-urilor pentru alte persoane; redactarea scenariilor pentru scopuri publicitare;
servicii de revistă a presei; actualizarea şi
administrarea informaţiilor în registre; actualizarea şi întreţinerea datelor din bazele de
date informatice; reactualizarea materialelor
publicitare; prelucrarea textelor; organizarea
expoziţiilor în scopuri comerciale sau publicitare; servicii de abonamente la ziare pentru
terţi; organizarea prezentărilor de modă în
scop promoţional; organizarea târgurilor în
scopuri comerciale şi publicitare; decorarea
vitrinelor; conceperea materialelor publicitare; estimare în afaceri comerciale; întocmirea
statelor de salarii; căutarea informaţiilor în
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fişierele informatice pentru terţi; căutarea
sponsorizărilor; asistenţă în conducerea afacerilor; asistenţă în management pentru întreprinderi comerciale sau industriale; servicii
de intermediere comercială; furnizarea informaţiilor de afaceri prin intermediul unui
site; furnizarea informaţiilor de contact comerciale şi de afaceri; furnizarea unei pieţe
on-line pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
produse şi servicii; indexare web în scop
comercial sau publicitar; prezentarea produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; previziuni
economice; vânzare prin licitaţie publică;
servicii de vânzare cu amănuntul sau angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare,
sanitare şi produse medicale; promovarea
vânzărilor pentru terţi; producţia programelor
de teleshopping; producţia clipurilor publicitare; închirierea maşinilor şi aparatelor de birou; închirierea timpului publicitar în mijloacele de comunicare; închirierea materialelor
publicitare; închirierea panourilor de afişare
(panouri publicitare); închirierea automatelor
de vânzare; închirierea standurilor de vânzare; închirierea fotocopiatoarelor; publicarea
textelor publicitare; publicitate radiofonică;
afişaj, servicii de publicitate de exterior; distribuirea eşantioanelor; difuzarea anunţurilor
publicitare; publicitate directă prin poştă;
înregistrarea comunicatelor scrise şi a datelor; redactarea textelor publicitare; publicitate
on-line într-o reţea informatizată; publicitate
prin corespondenţă; publicitate televizată;
reproducerea documentelor; compilaţii statistice; compilarea informaţiilor în bazele de
date informatice; date referitoare la afaceri;
sistematizarea informaţiilor în fişiere electronice; servicii de consultanţă pentru conducerea afacerilor; negocierea contractelor comerciale pentru alte persoane.
(531) CFE(7) 05.13.07; 05.13.11; 25.01.09; 25.01.10;
25.01.25; 27.05.24.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2017)
24 - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz
casnic; draperii textile sau din material plastic.
(531) CFE(7) 28.05.00.

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

(540)

(511) NCL(11-2017)
24 - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz
casnic; draperii textile sau din material plastic.

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

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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32586
2019.06.19
2027.10.17
041359
2017.10.17
CALMÎC Vitalie, MD
Str. Alba Iulia nr. 204, bloc 1, ap. 94,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

32587
2019.06.19
2027.10.17
041360
2017.10.17
CALMÎC Vitalie, MD
Str. Alba Iulia nr. 204, bloc 1, ap. 94,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

32588
2019.06.19
2027.10.17
041361
2017.10.17
CALMÎC Vitalie, MD
Str. Alba Iulia nr. 204, bloc 1, ap. 94,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(11-2017)
24 - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz
casnic; draperii textile sau din material plastic.

MD - BOPI 9/2019
MACAREAN Garighen, MD
Str. Valea Dicescu nr. 10,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(7) 26.04.03; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.13;
27.05.22; 29.01.12.

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

32592
2019.06.21
2028.03.07
042137
2018.03.07
CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2018)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
32 - băuturi din fructe şi sucuri de fructe.

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

32595
2019.06.24
2028.07.26
042872
2018.07.26
MACAREAN Valeri, MD
Str. Valea Dicescu nr. 5,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „G”, „OPTICA”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVDuri şi alte suporturi digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia
vânzărilor prin licitaţie, închirierilor de maşini
şi aparatelor de birou;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 05.13.04; 25.01.06; 26.01.18; 27.05.22.

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

32606
2019.06.25
2028.03.13
042148
2018.03.13

117

MD - BOPI 9/2019
(730) MIRAZUR GROUP S.R.L., MD
Str. Igor Vieru nr. 2/1, ap. 18,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2018)
40 - prelucrarea materialelor;
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „Boutique”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
35 - servicii de comerţ on-line, angro şi cu amănuntul a îmbrăcămintei.

42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(8) 18.01.01; 18.01.09; 18.01.23; 27.05.09.

(531) CFE(8) 27.05.24.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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32629
2019.06.30
2028.08.24
042992
2018.08.24
DETAILGARAGE S.R.L., MD
Bd. Iuri Gagarin nr. 3, ap.(of.) 7,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

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

32641
2019.06.30
2028.01.25
041903
2018.01.25
SISTEROV Alexandru, MD
Str. Ciocîrliei nr. 23, bloc 3,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
MEREUŢA Anatolie, MD
Bd. Moscova nr. 12, bloc 3, ap.10,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
MEREUŢA Alexandru, MD
Bd. Dacia nr. 53, ap. 62,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
LUNGU Veaceslav, MD
Str. Mitropolit Gurie Grosu nr.1, ap.28,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI

MD - BOPI 9/2019
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,
State of Michigan 48326, Statele Unite ale
Americii

(540)
(540)

(511) NCL(11-2018)
12 - vehicule cu motor, cu excepţia părţilor acestora, şi anume a pneurilor, anvelopelor şi
bandajelor de roată.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „α”, „BIOBANK”, „®”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, alb.
(511) NCL(11-2018)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.05.06; 02.05.23; 24.17.09; 27.05.10;
29.01.12.

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

32653
2019.07.08
2028.01.16
041843
2018.01.16
FCA US LLC, (a limited liability company
organized and existing under the laws of
the State of Delaware), US

32662
2019.07.05
2028.04.06
042279
2018.04.06
ILINCA-ART, asociaţie obştească, MD
Str. Ion Inculeţ nr. 105/1, ap. 20,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „FESTIVAL”, „CUCUTENI”.
(511) NCL(11-2018)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

32663
2019.07.05
2028.05.03
042404
2018.05.03
BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

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

32665
2019.07.05
2028.05.29
042553
2018.05.29
SELANI-LUX S.R.L., MD
Str-la Petru Leşcenco nr. 15,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

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

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

32664
2019.07.05
2028.05.11
042444
2018.05.11
TEHNOFIT GRUP S.R.L., MD
Str. A. Donici nr. 54, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „Рыбное меню”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 03.09.01; 03.09.10; 25.01.19; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.11; 28.05.00.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „P”, „PREMIER”, „FITNESS CLUB”, cu excepția executării grafice
deosebite.
(511) NCL(11-2018)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 26.01.18; 26.13.25; 27.01.06; 27.05.10;
27.05.19.

120

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

32667
2019.07.08
2026.10.13
039605
2016.10.13
William Grant & Sons Limited, GB
The
Glenfiddich
Distillery,
Dufftown,
Banffshire, Scoţia, Regatul Unit

MĂRCI
(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: toate elementele verbale
şi
cifrele,
cu
excepţia
„Grant's”,
„GLENFIDDICH”, „STAND FAST”, „WILLIAM
GRANT & SONS” şi a executării grafice deosebite.
(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, gri, auriu, roz, cafeniu-deschis.
(511) NCL(10-2016)
33 - whisky.
(531) CFE(5) 01.15.05; 05.01.03; 05.01.05; 05.01.11;
19.07.02; 24.01.12; 24.01.18; 24.01.19;
24.03.07; 25.01.15; 27.05.01; 29.01.15.

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

MD - BOPI 9/2019

32668
2019.07.08
2028.01.25
041923
2018.01.25
BRAVO-PROFIL S.R.L., MD
Str. Codrilor nr. 12,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „PROFIL”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu.
(511) NCL(11-2018)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru construcţii; construcţii
metalice transportabile; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare
sau transportare; seifuri;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii operaţionale on-line de negociere,
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii
de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă
se face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea produselor şi serviciilor
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de
feedback evaluativ şi evaluarea produselor şi
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii,
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de
vânzători, evaluarea performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţa globală de negociere în
legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
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TRADEMARKS
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată).

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 07.03.11; 07.03.12; 26.03.23; 27.05.11;
29.01.01.

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

32669
2019.07.08
2028.03.29
042235
2018.03.29
FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova

(531) CFE(8) 01.15.15; 01.17.11; 05.05.04; 06.07.25;
06.19.09; 24.17.07; 24.17.09; 26.11.09;
27.05.03; 29.01.15.

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

(540)

32670
2019.07.08
2028.06.08
042593
2018.06.08
Joint
Stock
Company
„Schelkovo
Agrohim”, RU
141101, Moscow Region, Schelkovo,
Zavodskaya street, 2, building 142, of. 204,
Federaţia Rusă

(540)

(511) NCL(11-2018)
05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; produse pentru distrugerea ierburilor dăunătoare; pesticide; erbicide; insecticide; fungicide.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „Calitate garantată”,
„Ω9”, „Ω6”, „e”, cu excepţia executării grafice
deosebite.
(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe,
portocaliu de diferite nuanţe, roşu, albastru
de diferite nuanţe, maro, verde de diferite
nuanţe, negru, alb.
(511) NCL(11-2018)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

32675
2019.07.13
2028.05.24
042556
2018.05.24
BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

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

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

32676
2019.07.13
2028.09.19
043108
2018.09.19
Gallaher Limited, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit

MD - BOPI 9/2019
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

32677
2019.07.13
2028.09.24
043124
2018.09.24
BELAR GRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 54/1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „School of BIO methods”,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „CHARCOAL AIR CELL
FILTER”, „CENTER HOLE CHARCOAL
FILTER”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
34 - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fumat, tutun de pipă, tututn rulat manual, tutun
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice,
trabucuri, ţigări de foi; tutun prizat; articole
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri.
(531) CFE(8) 10.01.01; 10.01.05; 10.01.10; 10.01.25;
14.01.01; 24.04.16; 26.15.03; 27.05.01.

44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 05.05.10; 05.05.16; 05.05.20; 27.05.10;
29.01.13.

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

32678
2019.07.13
2028.09.28
043140
2018.09.28
MUNTEAN Octavian, MD
Str. Viticultorilor nr. 2, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
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TRADEMARKS
(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „COFFEE”, „HOTSPOT”,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 11.03.04; 11.03.20; 24.03.16; 24.03.18;
26.01.16; 26.01.21; 27.05.24.

(511) NCL(11-2017)
30 - îngheţată.
(531) CFE(7) 08.01.18; 25.12.25; 26.01.18; 26.01.20;
27.05.11.

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

32689
2019.07.16
2028.09.03
043023
2018.09.03
X-STYLE CERAMICA S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, of. 244,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

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

32686
2019.07.16
2027.06.28
040822
2017.06.28
ARIF FRANCK CHARLES, AE
Dubay, Grand Hyatt Res-1007, Emiratele
Arabe Unite

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „®”, „CERAMIC STYLE”,
cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, roşu, galben.
(511) NCL(11-2018)
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19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.
(531) CFE(8) 26.04.01; 27.05.07; 27.05.15; 29.01.13.

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

32786
2019.07.16
2028.04.06
042282
2018.04.06
ANGHEL Cristian, MD
Str. Alba Iulia nr. 200, bloc 5, ap. 34,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 9/2019
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „BUIUCANI”, „B”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, galben.
(511) NCL(11-2018)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 07.01.06; 21.03.01; 24.01.11; 24.01.15;
24.07.23; 26.11.21; 27.05.21; 29.01.12.

(540)
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în august 2019
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, numărul BOPI
în care a fost publicată marca înregistrată în baza cererii acceptate parțial
Nr.
crt.

126

(210)
Nr. de
depozit

(220)
Data de
depozit

(111)
Nr. înregistrării

(151)
Data înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
Nr. BOPI

(450)
Nr.
BOPI

8

9

1

2

3

4

5

6

1

042355

2018.04.20

32223

2019.03.27

33

JULEVA Angela, MD

8/2018

2

042184

2018.03.21

32344

2019.06.21

36

BANCA DE FINANŢE ŞI
COMERŢ S.A., MD

6/2018

9/2019

3

041969

2018.02.08

32548

2019.06.11

07,08,09,
10,26,35

ARIMA HOLDING CORP., TC

6/2018

9/2019

4

042123

2018.03.07

32551

2019.06.11

35

Deciem Beauty Group Inc.,
CA

6/2018

9/2019

5

042097

2018.03.03

32552

2019.06.12

10

CUZNETOV Iurie, MD

6/2018

9/2019

6

041611

2017.11.29

32553

2019.06.14

18,25,35

PRODAN Paula, MD

1/2018

9/2019

7

042904

2018.08.06

32559

2019.06.14

34

Philip Morris Products S.A.,
CH

11/2018

8

043174

2018.10.04

32560

2019.06.14

05

FAES FARMA, S.A., ES

12/2018

9

043176

2018.10.04

32561

2019.06.14

05

FAES FARMA, S.A., ES

12/2018

10

043177

2018.10.04

32562

2019.06.14

05

FAES FARMA, S.A., ES

12/2018

11

043178

2018.10.04

32563

2019.06.14

05

FAES FARMA, S.A., ES

12/2018

12

043179

2018.10.04

32564

2019.06.14

05

FAES FARMA, S.A., ES

12/2018

13

043180

2018.10.04

32565

2019.06.14

05

FAES FARMA, S.A., ES

12/2018

14

043181

2018.10.04

32566

2019.06.14

05

FAES FARMA, S.A., ES

12/2018

10,35,41,
42,43,44

OMNI DENT S.R.L., MD

12/2018

01,05

QUATRO-SERVICE S.R.L.,
MD

12/2018

7

15

043202

2018.10.15

32567

2019.06.14

16

043232

2018.10.11

32568

2019.06.14

17

042901

2018.08.08

32569

2019.06.16

33

DJAVAHIRI Siamac, UA

10/2018

18

042759

2018.07.05

32570

2019.06.17

21,35

ART-BOR S.R.L., societate
comercială, MD

9/2018

19

042617

2018.06.14

32571

2019.06.14

39,43

ABASOV Shahin, MD

10/2018

20

042951

2018.08.16

32572

2019.06.17

33

CHIRMICI Denis, MD

10/2018

21

042953

2018.08.16

32573

2019.06.17

33

CHIRMICI Denis, MD

10/2018

22

042499

2018.05.18

32574

2019.06.18

07,35

23

042131

2018.03.07

32575

2019.06.19

29,30,43

24

042363

2018.04.25

32576

2019.06.19

35

25

041502

2017.11.10

32577

2019.06.18

38,42

26

042878

2018.07.24

32578

2019.06.18

27

041872

2018.01.16

32579

2019.06.19

28

043107

2018.09.19

32580

2019.06.18

05

GALEOR LIMITED, CY

12/2018

29

043076

2018.09.13

32581

2019.06.18

34

Gallaher Limited, GB

12/2018

30

043077

2018.09.13

32582

2019.06.18

34

Gallaher Limited, GB

12/2018

31

043145

2018.10.01

32584

2019.06.19

35,39,43

TIORA Alexandru, MD

12/2018

32

041749

2017.12.18

32585

2019.06.19

03,35

Obşcestvo s ogranicennoi
otvetstvennostiu "Natura Siberica", RU

4/2018

AGROTEH TOP S.R.L., MD

8/2018

TCACENCO Alexei, MD

7/2018

9/2019

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

7/2018

9/2019

DAS SOLUTIONS S.R.L., MD

1/2018

9/2019

25

Allert & Co S.R.L., MD

9/2018

9/2019

35,43

SCURTU Valentin, MD

5/2018

9/2019

MĂRCI
1
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5

6

7

8

9

33

041359

2017.10.17

32586

2019.06.19

24

CALMÎC Vitalie, MD

11/2017

9/2019

34

041360

2017.10.17

32587

2019.06.19

24

CALMÎC Vitalie, MD

11/2017

9/2019

35

041361

2017.10.17

32588

2019.06.19

24

CALMÎC Vitalie, MD

11/2017

9/2019

36

039295

2016.08.03

32589

2019.06.17

33

SOLOVIOV Evghenii, MD

9/2016

37

043003

2018.08.24

32590

2019.06.20

29,30

BRF S.A., BR

11/2018

38

043134

2018.09.27

32591

2019.06.20

12

TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Toyota Motor
Corporation), JP

12/2018

39

042137

2018.03.07

32592

2019.06.21

03,29,30,32

40

041897

2018.01.23

32594

2019.06.24

32

41

042872

2018.07.26

32595

2019.06.24

09,35,44

CUZNETOV Iurie, MD

6/2018

GUŢU Serghei, MD

4/2018

MACAREAN Valeri, MD

9/2018

9/2019
9/2019

MACAREAN Garighen, MD
42

043215

2018.10.16

32596

2019.06.24

43

043220

2018.10.18

32597

2019.06.24

44

44

043221

2018.10.18

32598

2019.06.24

06,07,08,
09,35

45

043234

2018.10.17

32600

2019.06.24

41

46

043250

2018.10.23

32601

2019.06.24

41,42

47

043251

2018.10.23

32602

2019.06.24

01,03,05,30,
32,33,35

48

043263

2018.10.24

32603

2019.06.24

49

043273

2018.10.24

32604

50

043274

2018.10.24

32605

09,35,40,44

RADCOV-CONSTANTIN,
întreprindere individuală, MD

12/2018

LEVEL DENT S.R.L., MD

12/2018

CETINER Tatiana, MD

12/2018

NEDELCU Constantin, MD

12/2018

CENTRUL DE METROLOGIE
APLICATĂ ŞI CERTIFICARE,
întreprindere de stat, MD

12/2018

DULGHIERU Tatiana, MD

12/2018

11,35

EUROPEAN LIGHTING
S.R.L., MD

12/2018

2019.06.24

35

MEZANIN-V S.R.L., MD

12/2018

2019.06.24

35

MEZANIN-V S.R.L., MD

12/2018

35

MIRAZUR GROUP S.R.L.,
MD

5/2018

51

042148

2018.03.13

32606

2019.06.25

52

043211

2018.10.15

32607

2019.06.24

21,30,35

NITCHIN Igor, MD

12/2018

53

042028

2018.02.22

32608

2019.06.26

19,37,40

LAFARGE CIMENT
(MOLDOVA) S.A., MD

4/2018

54

042567

2018.06.05

32609

2019.06.26

35

TODICA Vadim, MD

8/2018

55

042568

2018.06.05

32610

2019.06.26

35

TODICA Vadim, MD

8/2018

56

042569

2018.06.05

32611

2019.06.26

35

TODICA Vadim, MD

8/2018

41

David Allen & Co., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului California,
US

11/2018

57

042927

2018.08.10

32612

2019.06.27

58

042928

2018.08.10

32613

2019.06.27

41

David Allen & Co., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului California,
US

11/2018

59

042931

2018.08.10

32614

2019.06.27

41

David Allen & Co., corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului California,
US

11/2018

60

043288

2018.10.31

32615

2019.06.26

33

CARLEVANA WINERY
S.R.L., MD

12/2018

61

043289

2018.10.31

32616

2019.06.26

33

CARLEVANA WINERY
S.R.L., MD

12/2018

62

043290

2018.10.31

32617

2019.06.26

33

CARLEVANA WINERY
S.R.L., MD

12/2018

63

043127

2018.09.26

32619

2019.06.28

06,39,43

INCONARM S.R.L., MD

11/2018

64

043147

2018.10.03

32620

2019.07.01

03,05,10,35

OVERLAND S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, RO

12/2018

9/2019

127
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4

5

6
06,36,37,
39,43

7

8

65

043168

2018.10.04

32621

2019.06.30

66

043192

2018.10.09

32622

2019.07.01

33

SOLOVIOV Evghenii, MD

12/2018

67

043249

2018.10.23

32623

2019.07.01

21,33

SOLOVIOV Evghenii, MD

12/2018

68

041379

2017.10.25

32624

2019.06.29

16,25,26,35,
38,39,41

OLEINIC Alexandr, MD

2/2018

69

042200

2018.03.22

32625

2019.06.29

36,39,45

JUSTCONSULT S.R.L., MD

5/2018

70

042599

2018.06.08

32627

2019.06.30

32

ŞERIF S.R.L., MD

9/2018

35

TIREX BRILLIANCE S.R.L.,
MD

9/2018

INCONARM S.R.L., MD

9

12/2018

71

042870

2018.07.26

32628

2019.06.30

72

042992

2018.08.24

32629

2019.06.30

40,42

DETAILGARAGE S.R.L., MD

10/2018

73

043092

2018.09.12

32630

2019.06.30

33

WINE-TRADEMARKS S.R.L.,
MD

11/2018

74

043212

2018.10.15

32631

2019.06.30

30

KILICOGLU Bora, MD

12/2018

75

043252

2018.10.23

32632

2019.06.30

05

CROITOR Serghei, MD

1/2019

76

043262

2018.10.24

32633

2019.06.30

01,07,35,37

DIAVOR Radu, MD

1/2019

09,18,25,28

SKIS ROSSIGNOL - CLUB
ROSSIGNOL, FR

12/2018

77

043264

2018.10.24

32634

2019.06.24

78

043269

2018.10.25

32635

2019.06.30

09,35,39

JUC Andrei, MD

1/2019

79

043275

2018.10.25

32636

2019.06.30

05

ViiV Healthcare UK (No. 4)
Limited, GB

1/2019

80

043283

2018.10.29

32637

2019.06.30

05

ViiV Healthcare UK (No. 4)
Limited, GB

1/2019

81

043287

2018.10.31

32638

2019.06.30

33

CARLEVANA WINERY
S.R.L., MD

12/2018

82

043292

2018.10.30

32639

2019.06.30

30,35

UNGUREANU Igori, MD

12/2018

83

043300

2018.10.31

32640

2019.06.30

05

"Nertus Ltd" S.R.L., UA

1/2019

84

041903

2018.01.25

32641

2019.06.30

05,44

SISTEROV Alexandru, MD

3/2018

9/2019

9/2019

MEREUŢA Anatolie, MD
MEREUŢA Alexandru, MD
LUNGU Veaceslav, MD

128

85

042772

2018.07.11

32642

2019.07.03

05

Intervet International B.V., NL

11/2018

86

043188

2018.10.04

32644

2019.07.03

35,36,37

CVARTAL IMOBIL S.R.L., MD

12/2018

87

043238

2018.10.23

32645

2019.07.03

12

PT. Multistrada Arah Sarana,
TBK, ID

12/2018

88

043239

2018.10.23

32646

2019.07.03

12

PT. Multistrada Arah Sarana,
TBK, ID

12/2018

89

042807

2018.07.17

32647

2019.07.04

09,42

TITANIUM SOFT S.R.L., MD

9/2018

90

043031

2018.09.03

32648

2019.07.05

05

Joint Stock Company
"Schelkovo Agrohim", RU

11/2018

91

043032

2018.09.03

32649

2019.07.05

05

Joint Stock Company
"Schelkovo Agrohim", RU

11/2018

92

043033

2018.09.03

32650

2019.07.05

05

Joint Stock Company
"Schelkovo Agrohim", RU

11/2018

93

043034

2018.09.03

32651

2019.07.05

05

Joint Stock Company
"Schelkovo Agrohim", RU

11/2018

94

043144

2018.09.28

32652

2019.07.05

35,41,42

STERPUL Elena, MD

12/2018

95

041843

2018.01.16

32653

2019.07.08

12

FCA US LLC, (a limited
liability company organized
and existing under the laws of
the State of Delaware), US

3/2018

96

042056

2018.02.26

32654

2019.07.08

16,41,42,43

MAVETI S.R.L., MD

4/2018

97

042760

2018.07.06

32655

2019.07.08

44

TEHNOLOGII MONDIALEIMPULS S.R.L., societate
comercială, MD

9/2018

98

043112

2018.09.20

32656

2019.07.05

42

MARDARI Tudor, MD

11/2018

9/2019

MĂRCI
1

2

MD - BOPI 9/2019
3

4

5

6

7

8

35,36,38

VICTORIABANK S.A., bancă
comercială, MD

12/2018

9

99

043155

2018.10.02

32657

2019.07.05

100

043170

2018.10.05

32658

2019.07.09

35,38,41

CAZAC Liliana, MD

12/2018

101

042445

2018.05.11

32659

2019.07.09

03,35

GAVRILIUK Juri, DE

10/2018

35,41

BELOSTECINIC Andrian, MD

12/2018

PRIVATE JOINT-STOCK
COMPANY "MYRONIVSKY
HLIBOPRODUCT", UA

11/2018

ILINCA-ART, asociaţie
obştească, MD

7/2018

9/2019

7/2018

9/2019

102

043277

2018.10.26

32660

2019.07.09

103

042877

2018.07.31

32661

2019.05.28

29,30,31

104

042279

2018.04.06

32662

2019.07.05

16,21,35,41

105

042404

2018.05.03

32663

2019.07.05

30

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

106

042444

2018.05.11

32664

2019.07.05

41

TEHNOFIT GRUP S.R.L., MD

7/2018

9/2019

107

042553

2018.05.29

32665

2019.07.05

35

SELANI-LUX S.R.L., MD

8/2018

9/2019

108

039605

2016.10.13

32667

2019.07.08

33

William Grant & Sons Limited,
GB

8/2018

9/2019

109

041923

2018.01.25

32668

2019.07.08

06,19,35,39

BRAVO-PROFIL S.R.L., MD

5/2018

9/2019

110

042235

2018.03.29

32669

2019.07.08

29,30

FLOAREA SOARELUI S.A.,
MD

6/2018

9/2019

111

042593

2018.06.08

32670

2019.07.08

05

Joint Stock Company
"Schelkovo Agrohim", RU

8/2018

9/2019

112

038835

2016.04.29

32671

2019.07.05

35

DIACONU Sergiu, MD

8/2016

01,05

Akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU

9/2018

LIFTING-LOGISTIC GRUP
S.R.L., MD

1/2019

P.T. Sumatra Tobacco Trading Company, ID

10/2018

113

042713

2018.07.02

32672

2019.07.11

114

043294

2018.10.30

32673

2019.07.11

06,19,20,
22,35,37

115

042850

2018.07.20

32674

2019.07.11

34

116

042556

2018.05.24

32675

2019.07.13

30,35

BUCURIA S.A., MD

11/2018

9/2019

117

043108

2018.09.19

32676

2019.07.13

34

Gallaher Limited, GB

12/2018

9/2019

118

043124

2018.09.24

32677

2019.07.13

35,41,44

BELAR GRUP S.R.L., societate comercială, MD

11/2018

9/2019

119

043140

2018.09.28

32678

2019.07.13

30,43

9/2019

120

043313

2018.11.01

32679

2019.07.13

30,35,43

121

043322

2018.11.07

32680

2019.07.13

07,35,39

122

043326

2018.11.05

32681

2019.07.13

09,11,17,37

123

043330

2018.11.07

32682

2019.07.13

124

043333

2018.11.08

32683

125

042989

2018.08.21

32684

MUNTEAN Octavian, MD

11/2018

TURTA Teodor, MD

1/2019

MALEVANCIUC Carolina, MD

1/2019

KOROLIUK Mykola, UA

1/2019

33

SONIC Nelia, MD

1/2019

2019.07.13

33

BODRUG Gheorghe, MD

1/2019

2019.07.12

09,38,42,45

SOLOVEV Sergei, RU

10/2018

SHARIFOV Sabukhi, RU
TRIFOI Victor, MD
126

035066

2014.04.25

32685

2019.07.15

01,02,16,
17,19

127

040822

2017.06.28

32686

2019.07.16

128

043023

2018.09.03

32689

129

043058

2018.09.11

130

043059

131
132

Eskaro Group AB, SE

7/2014

30

ARIF FRANCK CHARLES,
AE

8/2017

9/2019

2019.07.16

19

X-STYLE CERAMICA S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
MD

11/2018

9/2019

32690

2019.07.16

34

Philip Morris Products S.A.,
CH

12/2018

2018.09.11

32691

2019.07.16

34

Philip Morris Products S.A.,
CH

12/2018

043216

2018.10.17

32692

2019.07.16

34

Philip Morris Brands S.A.R.L.,
CH

12/2018

043217

2018.10.17

32693

2019.07.16

34

Philip Morris Brands S.A.R.L.,
CH

12/2018
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8

133

043352

2018.11.16

32729

2019.07.28

43

SAMOILA Nicolae, MD

1/2019

134

043353

2018.11.11

32745

2019.08.05

35,36,37,43

SAMOILA Nicolae, MD

1/2019

135

043469

2018.12.03

32785

2019.08.12

05

136

042282

2018.04.06

32786

2019.07.16

41

"Nertus Ltd" S.R.L., UA
ANGHEL Cristian, MD

6/2018

9

2/2019
9/2019

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.

130

(186) Data
expirării
reînnoirii

(511) Clase

1
1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2
2R 7322

3
2029.07.16

4
05,29,30,32

2

2R 7327

2029.07.21

03

3

2R 7328

2029.07.21

03,21

4

2R 7354

2029.08.09

03

5

2R 7356

2029.08.13

01,09

6

2R 7447

2029.09.21

30

7

2R 7448

2029.10.26

05

8

2R 7489

2029.09.07

09

9

2R 7711

2029.11.01

34

10

2R 7881

2029.10.18

36

11

2R 7907

2029.08.19

21

12

2R 8141

2029.11.26

09,42

13

2R 8437

2029.11.26

09,14,18,24,
25,27,42

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

(441/442)
Nr. BOPI

5
6
MARS, INCORPORATED, US
1/2000
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, S
Unite ale Americii
The Gillette Company LLC, US
1/2000
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii
SHISEIDO COMPANY, LTD., JP
1/2000
7-5-5, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8010,
Japonia
The Procter & Gamble Company, US
12/1999
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
FUJIFILM Corporation, JP
12/1999
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
Strauss Coffee B.V., NL
2/2000
Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen,
Olanda
Pfizer Inc., corporaţie organizată şi existentă
2/2000
conform legilor statului
Delaware, US
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, Statele Unite ale Americii
CommScope Inc. of North Carolina, corporaţie or 3/2000
tă şi existentă
conform legilor statului North Carolina, US
1100 CommScope Place SE, Hickory, NC
28602, Statele Unite ale Americii
TUTUN-CTC S.A., MD
8/2000
Str. Ismail nr. 116,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
United Parcel Service of America, Inc., US
2/2000
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii
TURNVESPLAS S.R.L, firmă de producţie şi
12/1999
comerţ, MD
Str. Muncii nr. 63,
MD-6702, Basarabeasca, Republica Moldova
Esprit International (a California Limited
4/2000
Partnership), US
1370 Broadway, 16th Floor, New York, New
York 10018, Statele Unite ale Americii
Esprit International (a California Limited
9/2001
Partnership), US
1370 Broadway, 16th Floor, New York, New
York 10018, Statele Unite ale Americii

(450)
Nr.
BOPI
7
6/2000
6/2000
6/2000
6/2000
6/2000
8/2000
8/2000

9/2000

1/2001
4/2001

5/2001

8/2001

2/2002
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1

2

3

4

14

2R 9056

2029.05.05

33

15

2R 9392

2029.11.26

03

16

R 20050

2029.07.08

35

17

R 20051

2029.07.10

29,30

18

R 20099

2029.07.08

05

19

R 20114

2029.09.02

01

20

R 20117

2029.09.02

28

21

R 20146

2029.07.15

30,32,33

22

R 20147

2029.07.14

30,32

23

R 20163

2029.07.01

29,30

24

R 20176

2029.07.23

03

25

R 20178

2029.07.23

35,41

26

R 20198

2029.07.23

29,30

27

R 20199

2029.07.24

31

28

R 20200

2029.07.24

31

29

R 20265

2029.07.14

29,30

30

R 20274

2029.09.24

09,35

31

R 20286

2029.09.04

32,35

32

R 20323

2029.09.02

12

33

R 20359

2029.08.20

16,35,38,42

34

R 20368

2029.09.29

05

35

R 20420

2029.10.16

35

5
CEDC International Sp. z o.o., PL
ul. Kowanowska 48, 64-600, Oborniki, Polonia
Esprit International (a California Limited
Partnership), US
1370 Broadway, 16th Floor, New York, New
York 10018, Statele Unite ale Americii
ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, CH
Schochenmuehlestrasse 6, 6340, Baar, Elveţia
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, S
Unite ale Americii
Dolorgiet GmbH & Co. KG, DE
Otto-von-Guericke-tr. 1, 53754 St. Augustin,
Germania
HAIFA CHEMICALS, LTD, IL
P.O. Box 10809, Haifa Bay 26120, Israel
MATTEL, Inc., US
333 Continental Boulevard, El Segundo,
California 90245-5012, Statele Unite ale
Americii
The Coca-Cola Company, corporaţia statului
Delaware, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii
DP BEVERAGES, KY
PO Box 309, Ugland House, South Church
Street, George Town, Grand Cayman KY11104, Insulele Cayman
F. Divella S.p.A, IT
Largo Domenico Divella, 1 Rutigliano (Bari),
Italia
Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001,
Statele Unite ale Americii
ZESTREA Serghei, MD
Bd. Traian nr. 23/1, ap. 468,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, S
Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, S
Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, S
Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, S
Unite ale Americii
TODICA Vadim, MD
Str. Socoleni nr. 6/1,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
BOBU Constantin, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 26,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
Honda Motor Co., Ltd., JP
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, Japonia
VARO-INFORM S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
NUFARM GmbH & Co KG, AT
St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Austria
ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI, MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

6

7

11/1999

11/2002

12/2002

5/2003

9/2009

9/2010

9/2009

9/2010

9/2009

9/2010

12/2009

9/2010

12/2009

9/2010

11/2009

9/2010

10/2009

9/2010

11/2009

10/2010

10/2009

10/2010

10/2009

10/2010

11/2009

10/2010

10/2009

10/2010

10/2009

10/2010

9/2009

11/2010

12/2009

11/2010

12/2009

11/2010

12/2009

11/2010

11/2009

11/2010

12/2009

11/2010

1/2010

12/2010
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TRADEMARKS

1
36

2
R 20423

3
2029.11.18

4
05

37

R 20535A

2029.11.20

30

38

R 20605

2029.03.27

32

39

R 20644

2029.07.22

05,35

40

R 20654

2029.11.12

03,05,35,44

41

R 20710

2029.12.14

05

42

R 20711

2029.12.14

05

43

R 20713

2029.12.14

05

44

R 20714

2029.12.14

05,35

45

R 20715

2029.12.14

05,35

46

R 20742

2029.11.04

16,35

47

R 20895

2029.07.16

33

48

R 21009

2029.11.25

35,38,41,42

49

R 21064

2029.10.23

29

50

R 21072

2029.07.03

33

5
ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI,
MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Renaissance Capital Corporation, US
One Dole Drive, Westlake Village, California
91362-7300, Statele Unite ale Americii
CSK GRUP PLUS S.R.L., MD
Drumul Viilor nr. 36/2,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
DONICI Dorina, MD
Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 30, ap. 74,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI,
MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI,
MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI,
MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI,
MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE
ILAC SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI,
REPREZENTANŢA COMPANIEI TURCEŞTI,
MD
Bd. Moscova nr. 17/4,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Promo-Profit S.R.L., societate comercială, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 76, of. 4,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
DRĂGUŢANU Serghei, MD
Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD
Str. Ghioceilor nr. 1,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
Luvimap Grup S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Gh. Madan nr. 87/5, ap. 49,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
DOGANIC Serghei, MD
Str. Alecu Russo nr. 3, bloc 2, ap. 116,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

6
2/2010

7
12/2010

2/2010

1/2011
10/2015

5/2009

1/2011

11/2009

2/2011

2/2010

2/2011

3/2010

2/2011

3/2010

2/2011

3/2010

2/2011

3/2010

2/2011

3/2010

2/2011

2/2010

2/2011

11/2009

3/2011

2/2010

4/2011

1/2010

5/2011

8/2010

4/2011
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1

2

3

4

5

6

7

51

R 21264

2029.11.25

29,30,31,
35,39

2/2010

6/2011

52

R 21287

2030.01.25

05,35

3/2010

6/2011

53

R 21593

2029.08.18

34

11/2009

8/2011

54

R 22012

2029.08.07

33

11/2009

1/2012

55

R 22230

2029.11.04

16

2/2010

4/2012

56

R 22231

2029.11.04

16

ALMAIAN S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 7, of. 10,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
CSK GRUP PLUS S.R.L., MD
Drumul Viilor nr. 36/2,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
N.E.T. Co United S.A., VG
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams
Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Insulele
Virgine (Britanice)
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
Promo-Profit S.R.L., societate comercială, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 76, of. 4,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Promo-Profit S.R.L., societate comercială, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 76, of. 4,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

2/2010

2/2012
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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 din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

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

L

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

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

Numărul certificatului
Number of the certificate

(15)

Data înregistrării
Date of the registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(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 din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor
conform Clasificării de la Locarno.

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 of July
12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met.
The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of
classes in accordance with the Locarno Classification.
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(51) LOC (12) Cl. 09-01, 07
(21) f 2019 0002
(22) 2019.01.11
(20) 2(3, 4)
(71)(72)
BESCHIERU Nichita, MD

(74)
(54)

Str. Nicolae Milescu Spatarul nr. 23, ap.
79, MD-2075, Chişinău, Republica
Moldova
GOMENIUK Iuri
Butelii

(55)

3.1
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(21) f 2019 0002

4

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

LOC (12) Cl. 10-04
f 2019 0041
2019.05.23
1
INSTITUTUL DE INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
IIEN „D. GHIŢU”, MD

(72)

(54)

Str. Academiei nr. 3/3, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
BELOŢERCOVSCHII Igori, MD
SIDORENKO Anatolie, MD
CONDREA Elena, MD
MORARI Roman, MD
Vacuumetru

(55)

1.1

1.2
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f 2019 0041

1.3

1.4
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f 2019 0041

1.6

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

LOC (12) Cl. 14-03
f 2019 0040
2019.05.23
1
INSTITUTUL DE INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
IIEN „D. GHIŢU”, MD

(72)

(54)

Str. Academiei nr. 3/3, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
BELOŢERCOVSCHII Igori, MD
SIDORENKO Anatolie, MD
CONDREA Elena, MD
MORARI Roman, MD
Dispozitiv de colectare şi transmisie
fără fir a datelor

(55)

1.1
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f 2019 0040

1.2

1.3

1.4
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f 2019 0040

1.6

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

LOC (12) Cl. 25-03
f 2019 0051
2019.07.30
92

(71)(72)
NOVAC Valeriu, MD
Str. Maria Drăgan nr. 12, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(74) BUNESCU Marian
(54) Monumente funerare

(55)

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1
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DESIGN

(21) f 2019 0051

3.2

4.1

6.1

146

6.2

4.2

7.1

5.1

7.2

5.2

8.1

DESIGN
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(21) f 2019 0051

8.2

9.1

11.1

9.2

11.2

12.1

10.1

12.2

10.2

13.1
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DESIGN

(21) f 2019 0051

13.2

14.1

16.1

148

16.2

14.2

17.1

15.1

17.2

15.2

18.1

DESIGN
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(21) f 2019 0051

18.2

19.1

21.1

21.2

19.2

22.1

20.1

22.2

20.2

23.1
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DESIGN

(21) f 2019 0051

23.2

24.1

26.1

150

24.2

26.2

27.1

25.1

27.2

25.2

28.1

DESIGN
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(21) f 2019 0051

28.2

29.1

31.1

31.2

29.2

32.1

30.1

32.2

30.2

33.1
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DESIGN

(21) f 2019 0051

33.2

34.1

36.1

152

36.2

34.2

37.1

35.1

37.2

35.2

38.1

DESIGN
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(21) f 2019 0051

38.2

39.1

41.1

41.2

39.2

42.1

40.1

42.2

40.2

43.1
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DESIGN

(21) f 2019 0051

43.2

46.2

154

44.1

44.2

47.1

45.1

47.2

45.2

48.1

46.1

48.2

DESIGN
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(21) f 2019 0051

49.1

52.1

49.2

52.2

50.1

53.1

50.2

53.2

51.1

51.2

54.1
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DESIGN

(21) f 2019 0051

54.2

55.1

57.1

156

57.2

55.2

58.1

56.1

58.2

56.2

59.1

DESIGN
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(21) f 2019 0051

59.2

60.1

62.1

60.2

62.2

63.1

61.1

63.2

61.2

64.1
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DESIGN

(21) f 2019 0051

64.2

65.1

67.1

158

65.2

67.2

68.1

66.1

68.2

66.2

69.1

DESIGN

MD - BOPI 9/2019

(21) f 2019 0051

69.2

70.1

72.1

72.2

70.2

73.1

71.1

73.2

71.2

74.1
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DESIGN

(21) f 2019 0051

74.2

75.1

77.1

160

75.2

77.2

78.1

76.1

78.2

76.2

79.1

DESIGN
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(21) f 2019 0051

79.2

80.1

82.1

82.2

80.2

83.1

81.1

83.2

81.2

84.1

161

MD - BOPI 9/2019

DESIGN

(21) f 2019 0051

84.2

85.1

87.1

162

87.2

85.2

88.1

86.1

88.2

86.2

89.1

DESIGN
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(21) f 2019 0051

89.2

90.1

90.2

91.1

91.2

92.1

92.2
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DESIGN

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

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

1

1834

06-01, 03

f 2018 0055

2018.09.19

2

ALOHA PUNDU S.R.L., MD

6/2019

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

Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

1

698

2

3

164

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

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

2024.05.10

f 2004 0078

2004.05.10

09-01

1(1)

1622

2024.09.17

f 2014 0062

2014.09.17

09-03

1649

2024.10.15

f 2014 0066

2014.10.15

25-02

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

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

EURO-ALCO S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

3/2005
11/2005

11

ART GRUP BRIVET S.R.L.,
SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

11/2014
5/2015
8/2015

4

AFANASIEV Iulian, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 19,
ap. 39, MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

5/2015
10/2015
1/2016

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(23)(30)
Prioritate
DM/103738 2018.11.08

1

2018.08.23,
144224, CH

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

PAGANI PENS
SA, CH

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

Stilouri /
Pens /
Stylos

(51)
Clase

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

19-06

2

2023.11.08

47/2018

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

(73)
Titular, cod ST.3
OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

2

2023.11.08

47/2018

(23)(30)
Prioritate
19-06

DM/103738

2018.11.08
2018.08.23,
144224, CH

PAGANI PENS SA,
CH

Stilouri /
Pens /
Stylos

165
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VI
Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie
a obiectelor de proprietate industrială /
Amendments in the legal status
of applications and titles of protection
of industrial property objects

Î

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

I

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

OPI

Nr.
depozit

1

Cerere de
înregistrare
a mărcii

042898

Nr. titlului
de protecţie
-

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date modificate

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

043096

-

11/2018

(730)
BBQ HOUSE S.R.L.,
MD

(730)
SELECT LOUNGE S.R.L., MD

3

Marcă

025504

19964

8/2009
8/2010

(730)
Str. Petricani nr. 23,
MD-2004, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str. Petricani nr. 19/1, MD2059, Chişinău, Republica
Moldova

11/2018

(540)

(540)

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
2

Cod ST. 3 OMPI
MD
MD

(21) Nr. depozit
a 2018 0064
a 2018 0054

(22) Data depozit
2018.08.22
2018.07.04

(41) Nr. BOPI
-

Art.
art. 10
art. 10

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

168

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA, MD
BALAN Mihail, MD;
VIŞANU Vitali, MD;
BUTNARU Vlad, MD

(11) Nr.
brevet
4285

(21) Nr.
depozit
a 2013 0012

(22) Data depozit
2013.02.28

Data încetării
valabilităţii
2019.02.28

4334

a 2014 0012

2014.02.03

2019.02.03

4358

a 2014 0013

2014.02.19

2019.02.19

4550

a 2017 0019

2017.02.15

2019.02.15

MD - BOPI 9/2019

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

Cod ST.3 OMPI
MD

(21)
Nr. depozit
s 2019 0043

(22)
Data depozit
2019.04.09

(41)
Nr. BOPI
-

Art.
art. 33(9)

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată a căror
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50/2008 (cu dreptul de restabilire)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
EREMIA Nicolae, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
CATANOI Grigori, MD;
CIBOTARU Ion, MD

(11) Nr.
brevet
812
817
818
822

(21) Nr.
depozit
s 2014 0020
s 2014 0022
s 2014 0025
s 2014 0023

(22) Data depozit
2014.02.06
2014.02.12
2014.02.26
2014.02.13

Data încetării
valabilităţii
2019.02.06
2019.02.12
2019.02.26
2019.02.13

859
1074

s 2014 0018
s 2016 0022

2014.02.05
2016.02.17

2019.02.05
2019.02.17

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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(210)
Nr. de depozit
040406
041010
041518
041596
041597
041618
041626
042071
042263
042327

(220)
Data de depozit
2017.04.04
2017.08.16
2017.11.10
2017.11.29
2017.11.29
2017.11.29
2017.11.30
2018.03.01
2018.04.04
2018.04.12

Data retragerii

Motivele de retragere

Nr. BOPI

2019.08.05
2019.08.05
2019.08.05
2019.08.08
2019.08.28
2019.08.22
2019.08.22
2019.08.05
2019.08.28
2019.08.08

Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (4) a
Art. 44 (1)

4/2017
11/2017
2/2018
2/2018
2/2018
2/2018
2/2018
4/2018
6/2018
6/2018
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
denumirea mărcii, solicitantul și codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.
1.

(210)
Nr.
de depozit
041979

(220)
Data
de depozit
2018.02.09

(730)
Solicitant
cod ST.3 OMPI
COMFORT CREDIT S.R.L., MD

2018.05.02

(540)
Reproducerea
mărcii
COMFORT
CREDIT
AGENT

Data expedierii deciziei de
respingere
2019.08.08

(441)
Nr.
BOPI
5/2018

2.

042369

OBEREGAGRO S.R.L., MD

2019.08.28

7/2018

3.

042475

2018.05.21

VÂNĂTORESC

CIBIZOV Denis, MD

2019.08.17

12/2018

4.

042659

2018.06.19

VIRTUALTUR.MD

COREŢCHI Alexandru, MD

2019.08.28

8/2018

5.

042746

2018.07.04

HI-TECH

HI-TECH S.R.L., MD

2019.08.17

9/2018

6.

042950

2018.08.16

ZERO

CHIRMICI Denis, MD

2019.08.08

10/2018

7.

042952

2018.08.16

VIA DOR

CHIRMICI Denis, MD

2019.08.08

10/2018

8.

043087

2018.09.14

FASHION DAYS

ANODILIA S.R.L., MD

2019.08.28

11/2018

9.
10.

043153
043203

2018.10.05
2018.10.16

HUNTER
MILANO

PREMIER TOBACCO S.R.L., MD
Gulbahar Tobacco International FZE,
UAE

2019.08.08
2019.08.08

12/2018
1/2019

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

1
1

(111/116)
Nr. de ordine
al înregistrării
2
R 6996

3
008412

(540)
Denumirea
mărcii
4
PRESTIGE

(181/186)
Data expirării valabilităţii
5
2019.02.16

2

R 7015

008406

EBREZA

2019.02.12

3

R 7040

008445

PHYSIQUE

2019.02.19

4

R 7047

008450

m&m’s
crispy

2019.02.22

5

R 7048

008449

m

2019.02.22

6

R 7049

008451

Skittles Tropical

2019.02.22

7

R 7087

008452

TINO

2019.02.23

8

R 7121

008454

SPACE GHOST
COAST TO
COAST

2019.02.24

170

(730)
Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
BAYER Aktiengesellschaft, DE
D-51368 Leverkusen, Germania
Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Connecticut, US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
Statele Unite ale Americii
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
Wm. Wrigley Jr. Company, US
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois
60642, Statele Unite ale Americii
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as
Nissan Motor Co., Ltd), JP
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, Japonia
The Cartoon Network, Inc., US
1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia
30318, Statele Unite ale Americii

MD - BOPI 9/2019
1
9

2
R 7122

3
008455

4
PETITE

5
2019.02.23

10

R 7172

008468

PIVOT

2019.02.25

11

18909

024964

2019.02.09

12

19178

024959

13

19389

024938

MOLD
angora
ACRYLIC SANITARY WARES
AZIZ bebe
Baby & Junior
Company
AGRODOR

14

19390

024952

ВОСТОРГ

2019.02.05

15

19393

024970

SANGALIMED

2019.02.10

16

19394

024991

Cetrixon
Цетриксон

2019.02.12

17

19396

024997

JEWIM PHARMA

2019.02.13

18

19401

024953

КОНФЕТЮР

2019.02.05

19

19403

024939

Marcă figurativă

2019.02.05

20

19405

025032

PIMA

2019.02.23

21

19414

024912

BIOTON

2019.02.05

22

19415

024951

ГАРМОНИЯ

2019.02.05

23

19416

024954

НЕЖЕНКА

2019.02.05

24

19417

024955

ЛАКОМКА

2019.02.05

25

19418

024956

ДУЭТ

2019.02.05

26

19420

025020

УМНАЯ
UMNAYA

2019.02.20

27

19441

025047

2019.02.25

28

19450

024941

Exit
Expert IT Solution
MIРОШНИК

29

19478

024971

DELMOR
ДЕЛМОР

2019.02.10

30

19479

024972

CHIP AND GO

2019.02.10

31

19485

025027

Marcă figurativă

2019.02.27

2019.02.06
2019.02.04

2019.02.05

6
Philip Morris Brands Sarl, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia
BASF Agrochemical Products B.V., NL
Kadestraat 1, 6811CA Arnhem, Ţările de Jos
LOPATENCO Iurie, MD
Bd. Dacia nr. 40, bloc 3, ap. 22,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
JANDAN TRANS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Schinoasa-Vale nr. 2, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
AGRODOR-SUCCES S.R.L., societate comercială, MD
Str. Ţarinii nr. 118,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
UNGUREAN Alexei, MD
Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
DRAGANOVA Galina, MD
Str. Teilor nr. 6, ap. 98,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
METATRON S.A., MD
Str. Tighina nr. 25,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Jewim Pharmaceutical (Shandong) Co., Ltd., CN
Hi-Tech Industrial Development Zone, Taian,
China
UNGUREAN Alexei, MD
Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
FLORAUTOSERV S.R.L., MD
Str. Sovhozului nr. 1,
MD-5008, Mărculeşti, Floreşti, Republica Moldova
SIG-VEST GRUP S.R.L., societate comercială, MD
Str. Alecu Russo nr. 1, et. 6,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
IVARO S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 33,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
UNGUREAN Alexei, MD
Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
UNGUREAN Alexei, MD
Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
UNGUREAN Alexei, MD
Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
UNGUREAN Alexei, MD
Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
GDS-COM S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 83,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
FLORAUTOSERV S.R.L., MD
Str. Sovhozului nr. 1, MD-5008,
Mărculeşti, Floreşti, Republica Moldova
GOLDEN BRANDS LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT
BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cipru
GOLDEN BRANDS LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT
BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cipru
ProCredit Bank S.A., bancă comercială, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 65, of. 901,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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1
32

2
19516

3
025014

4
KIXOR

5
2019.02.18

33

19539

024983

Naxin

2019.02.11

34

19541

025052

Universal Pay!

2019.02.27

35

19544

024998

2019.02.13

36

19549

024988

ESIDEP
ECIДЕП
ЭСИДЕП
HENNA COSMETIC

37

19554

024967

CoffeeClub

2019.02.09

38

19569

025007

2019.02.17

39

19579

024937

MEDIANET
OPERATOR DE
TELECOMUNICAŢIE
Cafeli

2019.02.03

40

19580

024993

Marcă figurativă

2019.02.19

41

19584

025022

HRUMS

2019.02.23

42

19611

025044

Magma

2019.02.26

43

19614

024957

ДЕСЕРТ

2019.02.05

44

19616

024963

MY HOME

2019.02.10

45

19651

024913

BIONADE

2019.02.05

46

19666

025016

РИАБАЛ

2019.02.18

47

19667

025017

RIABAL

2019.02.18

48

19668

025053

navisat

2019.02.27

49

19697

024992

РЕШКА

2019.02.16

50

19698

025038

TESS

2019.02.23

51

19699

025039

TESS

2019.02.23

52

19700

025040

TESS

2019.02.23

53

19701

025041

TESS

2019.02.23

54

19702

025042

TESS

2019.02.23
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2019.02.11

6
BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
Germania
GULA Petru, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 42, ap. 6,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
UNIVERSALBANK S.A., bancă comercială, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001,
Haryana, India
SLYADNEVA Natalia, MD
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 81/3, ap. 2,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu “Torgovîi Dom “SANTEK”, RU
Ul. Koptevskaia, d. 73, str. 1, 125239, Moskva,
Federaţia Rusă
ZELENIN Vladimir, MD
Str. Nicolai Dimo nr. 5, bloc 3, ap. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
CAFELINI S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 61/2, ap. 79,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
MOLDRECLAMA S.A., MD
Str. Sfatul Ţării nr. 59,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
ULTRAMAGMA S.R.L., MD
Str. Liviu Deleanu nr. 2, ap. 7,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
UNGUREAN Alexei, MD
Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
PROINOVAŢIE S.R.L., societate comercială, MD
Str. Mesager nr. 1A,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
IVARO S.R.L., MD
Calea Ieşilor nr. 33,
MD-2069, 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
TELECOM PAGER S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 182,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO “KONDITERSKA
KORPORATZIA “ROSHEN”“, UA
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv, Ucraina
Company “ORIMI TRADE” LLC, RU
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,
Federaţia Rusă
Company “ORIMI TRADE” LLC, RU
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,
Federaţia Rusă
Company “ORIMI TRADE” LLC, RU
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,
Federaţia Rusă
Company “ORIMI TRADE” LLC, RU
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,
Federaţia Rusă
Company “ORIMI TRADE” LLC, RU
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,
Federaţia Rusă
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1
55

2
19703

3
025043

4
TESS FLAME

5
2019.02.23

56

19715

024935

ORBIT AQUA

2019.02.02

57

19716

024996

Haifa

2019.02.13

58

19780

024934

2019.02.09

59

19788

024979

Marcă tridimensională
STOMER

60

19789

024982

Град - М

2019.02.10

61

19806

025029

TIARA

2019.02.23

62

19815

024944

B&G

2019.02.05

63

19825

024900

axis

2019.02.03

64

19826

024973

3 ТРИ
КОРОЧКИ

2019.02.10

65

19827

024974

3 ТРИ
КОРОЧКИ

2019.02.10

66

19850

024943

FREE FLOW

2019.02.06

67

19907

024961

KONKURENT

2019.02.09

68

19908

025002

TEODOR DANCE STUDIO

2019.02.16

69

19909

025003

TEODOR
SHOW BALET

2019.02.16

70

20162

025036

GREENFIELD
TROPICAL

2019.02.23

71

20218

025025

GREEN
WORLD

2019.02.20

72

20231

025009

DIPLOMAT
CLUB

2019.02.25

73

20257

024986

GOLDCARE

2019.02.11

74

20347

025037

2019.02.23

75

20382

024947

GREENFIELD
MANGO DELIGHT
fresh up

76

20403

025023

TEODOR

2019.02.20

77

20560

024978

HANDER

2019.02.10

78

20561

024981

DEFORT

2019.02.10

79

20893

024999

НЕВА

2019.02.13

2019.02.10

2019.02.13

6
Company “ORIMI TRADE” LLC, RU
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,
Federaţia Rusă
Wm. WRIGLEY Jr. Company, US
1132 W. Blackhawk, Chicago Illinois 60642,
Statele Unite ale Americii
Haifa Chemicals Ltd., IL
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120, Israel
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova
SBM group FZCO, AE
P.O.Box 261141, Dubai, Emiratele Arabe Unite
SBM group FZCO, AE
P.O.Box 261141, Dubai, Emiratele Arabe Unite
ALVIA GRUP S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 1,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
LAPICUS Liudmila, MD
Str. V. Belinski nr. 65, ap. 37,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
GLORIGRUP LUX S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Zamfir Arbore nr. 6,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
GOLDEN BRANDS LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 284, Fortuna Court Block B,
2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cipru
GOLDEN BRANDS LIMITED, CY
Arch. Makariou III, 284, Fortuna Court Block B,
2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cipru
TITOV Mihail, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 41,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
CEMA S.A., societate mixtă moldoceho-americană, MD
Str. Costiujeni nr. 16,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
RĂDULESCU Teodor, MD
Str. Bisericii nr. 25,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
RĂDULESCU Teodor, MD
Str. Bisericii nr. 25,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
“ORIMI”, LLC, RU
15/4 plot, 1-st Mikrorayon, Sverdlov factory settlement, Vsevolozhsk district, Leningrad oblast,
188682, Federaţia Rusă
PAVLIUCHEVICI Denis, MD
Str. 31 August nr. 57, ap. 15, MD-3000, Bălţi,
Republica Moldova
DIPLOMAT CLUB S.R.L., MD
Str. Lacului nr. 39,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
PALADI Oleg, MD
Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Company “ORIMI TRADE” LLC, RU
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,
Federaţia Rusă
Rumitox S.R.L., MD
Str. Transnistria nr. 5 a,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
RĂDULESCU Teodor, MD
Str. Bisericii nr. 25,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
SBM group FZCO, AE
P.O.Box 261141, Dubai, Emiratele Arabe Unite
SBM group FZCO, AE
P.O.Box 261141, Dubai, Emiratele Arabe Unite
Otis Elevator Company, US
10 Farm Springs, Farmington, Connecticut
06032, Statele Unite ale Americii
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1
80

2
20894

3
025000

4
NEVA

5
2019.02.13

81

21143

024802

GRAND TOFFZ

2018.12.24

6
Otis Elevator Company, US
10 Farm Springs, Farmington, Connecticut
06032, Statele Unite ale Americii
DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO
“KONDITERSKA KORPORATZIA “ROSHEN”,
UA
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv, Ucraina

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în februarie 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.
1

(111/116) Nr.
de ordine
al înregistrării
2
2R 56

(210) Nr.
de depozit

(540)
Denumirea mărcii

3
000303

4
PLAYMATE

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2020.02.01

2R 62

000304

Marcă figurativă

2020.02.01

2R 63

000305

PLAYBOY

2020.02.01

2R 141

000728

ALBA

2020.02.27

R 7503

009180

RESAN

2020.02.22

R 7706
R 7707

009128
009131

GSK
TOYOTA SPORT

2020.02.04
2020.02.07

R 7708

009156

DR PEPPER

2020.02.11

R 7709
R 7716
R 7720
R 7723
R 7724
R 7730
R 7763

009168
009132
009191
009201
009202
009141
009157

ALISADE
GALLAHER
ALOCARD
ПРОСТАМОЛ
PROSTAMOL
EDELWEISS
ÎN RITMUL TĂU

2020.02.17
2020.02.08
2020.02.28
2020.02.29
2020.02.29
2020.02.09
2020.02.11

R 7792
R 7869
R 8047
R 8049

009179
009192
009129
009161

2020.02.23
2020.02.28
2020.02.04
2020.02.14

R 8050

009172

2020.02.21

PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US

R 8050A

2020.02.21

PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH

R 8331

009172
A
009136

FLOXAPEN
MOLDCELL
GLAXOSMITHKLINE
GSK GLAXOSMITHKLINE
MARLBORO COUNTRY
MARLBORO COUNTRY
TEMPO

6
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.,
US
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.,
US
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.,
US
SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading
as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), JP
RESAN S.R.L., întreprindere mixtă moldogermană,
MD
SmithKline Beecham Limited, GB
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
JP
EUROPEAN REFRESHMENTS, a Company
Incorporated under the laws of Ireland, IE
SmithKline Beecham Limited, GB
GALLAHER LIMITED, GB
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
EDELWEISS GMBH & CO. KG, DE
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă,
MD
Glaxo Group Limited, GB
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
SmithKline Beecham Limited, GB
SmithKline Beecham Limited, GB

2020.02.09

R 8376

009163

2020.02.15

R 8377

009176

MCF
EN GROS
Agrimatco

ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă,
MD
M.C.F.-ENGROS S.R.L., MD

R 8381
R 8510

009175
009155

Marcă tridimensională
CANADA DRY

2020.02.22
2020.02.11

R 8661

009159

DEKART
PRIVATE DISK

2020.02.14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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2020.02.22

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI

AGRIMATCO-SERVICE S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Bacardi & Company Limited, LI
EUROPEAN REFRESHMENTS, a Company
Incorporated under the laws of Ireland, IE
Compania-Dekart S.R.L., MD

MD - BOPI 9/2019
1
28
29
30
31
32
33
34

2
20624
20631

3
026724
026699

20632
20647

026709
026790

20653
20677
20678
20679

026801
026678
026679
026721

20685

026686

20686
20688

026687
026767

20689

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

4
ЭКИПАЖ
PUTEREA ALINTAROMEI
KESTREL
TRIO PLUS

5
2020.02.09
2020.02.04

6
DUMITRAŞCU Ivan, MD
Jacobs Douwe Egberts DE GmbH, DE

2020.02.03
2020.02.24

GANEZZI
POPULARĂ
Populară
СЛУЖБА
БЫТОВОГО
СЕРВИСА
“МУЖ НА ЧАС”
CAP-CAP

2020.02.19
2020.02.08
2020.02.08
2020.02.09

Makhteshim Chemical Works Ltd., IL
Sun Communications S.R.L., întreprindere mixtă, MD
AURARIE-VS S.R.L., MD
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
BOICO Anatolie, MD

2020.02.04
2020.02.05
2020.02.19

026711

NOI
ТИРОЙЛ
TIROIL
MANCHESTER

2020.02.05

20701
20725
20726

026712
026693
026732

Ice dog
СТИЛЬНОЕ РАДИО
SBrake

2020.02.05
2020.02.05
2020.02.09

20727
20728
20729
20730
20731
20751
20752
20753
20754
20755
20756
20759
20761

026742
026748
026771
026777
026786
026557
026558
026677
026696
026697
026714
026556
026718

2020.02.11
2020.02.11
2020.02.13
2020.02.23
2020.02.18
2020.02.03
2020.02.03
2020.02.09
2020.02.04
2020.02.04
2020.02.05
2020.02.03
2020.02.10

20762

026719

2020.02.10

COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD

20763

026733

KONDE
INVICTUS
КЛИАРФИЛД
Ambassador
Будьте Уверены!
OGILVY
OGILVY & MATHER
Plastregal
MEZAVANT
МЕЗАВАНТ
FRESH LINE
BLUE MORINA
FREECOLD
ФРИКОЛД
BOROVIS
БОРОВИС
FBS5

INTERNATIONAL BEVERAGE BUSINESS LIMITED, GB
BERKLEE CAPITAL S.A., NL
RADIO-RBS S.R.L., societate comercială, MD
Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyou “FENOX”, BY
Qingdao Kangda Food Co., Ltd, CN
ŞTIRBU Natalia, MD
BASF Agrochemical Products B.V., NL
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
DERMENJI Serghei, MD
WPP Luxembourg Gamma Sarl, LU
WPP Luxembourg Gamma Sarl, LU
PLASTREGAL S.R.L., MD
Nogra Pharma Limited, IE
Nogra Pharma Limited, IE
MOMAT Oleg, MD
SMIRNOV Alexandru, MD
COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD

2020.02.09

20764

026751

DISCOVER

2020.02.15

20765

026752

DISCOVER

2020.02.15

20766
20768
20800
20819

026788
026843
026717
026609

2020.02.23
2020.02.26
2020.02.09
2020.02.05

20820

026628

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

20821

026631

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

20822

026632

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

20824

026669

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

20825

026670

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

20826

026671

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

20827

026762

Lulu Accessories
Don Raţion
roof art
TUBERTAM
ТУБЕРТАМ
ROTAKINASE
РОТАКИНАЗА
ROSERGOL
РОСЕРГОЛ
ROPROSTAN
РОПРОСТАН
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ –
ВОЗМОЖНО!
MAKING IMPROVEMENTS IN PEOPLE’S LIFE POSSIBLE
A FACE VIAŢA OAMENILOR MAI BUNĂ
- ESTE POSIBIL!
INERSAN

Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyou “FENOX”, BY
Discover Financial Services, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
Discover Financial Services, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
ELRADA-LUX S.R.L., societate comercială, MD
BÎRCĂ Vitalie, MD
CONLUXART S.R.L., societate comercială, MD
Rotapharm Limited, MD

2020.02.11

ACTIAL Farmaceutica Lda., PT

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68

69
70

DUO-EGO S.R.L., MD
TIROL GRUP S.R.L., societate comercială, MD
DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L., MD
TIROIL S.R.L., MD
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1
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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2
20841

3
026664

20842

026666

20845

026615

20848

026634

20850

026638

20851

026639

20852

026640

20853

026641

20854

026642

20856

026646

20857

026647

20858

026648

20859

026649

20860
20866

026809
026612

20867

026613

20868

026616

20869

026618

20877

026627

20878

026643

20883

026655

20885

026658

20886

026659

20890

026754

20905
20906
20907
20908
20909
20910
20911

026750
026756
026763
026764
026798
026799
026800

20913

026810

20914
20930

026818
026787

20955
20958
20961
20962
20963
20964

026730
026524
026672
026673
026674
026675

20965

026676

20966

026683

4
BROMUNIL
БРОМУНИЛ
BINARMON
БИНАРМОН
TAUROLITE
ТАУРОЛИТ
RONESIL
РОНЕСИЛ
ROFAZOL
РОФАЗОЛ
ROFAXEN
РОФАКСЕН
ROCLAVIN
РОКЛАВИН
ROCISEPTIN
РОЦИСЕПТИН
ROCILANEM
РОЦИЛАНЕМ
REPRETIN
РЕПРЕТИН
REPLONEM
РЕПЛОНЕМ
POTALFEN
ПОТАЛФЕН
NOXICAR
НОКСИКАР
Chris Kraft Care
TORALVIRIN
ТОРАЛВИРИН
TOCLACIN
ТОКЛАЦИН
TANOSALIC
ТАНОСАЛИК
SINONTIL
СИНОНТИЛ
ROTALEPTIN
РОТАЛЕПТИН
RIZOXAN
РИЗОКСАН
KEMEROL
КЕМЕРОЛ
DIPROLON
ДИПРОЛОН
DIPRODERMA
ДИПРОДЕРМА
PIF - PAF
ПИФ - ПАФ
D&D Dental
ZIDAR
OPULENT
ОПУЛЕНТ
SIGMA
Marcă figurativă
MG
MARCO GIOVANNI
PRO CHEF
ПРО ШЕФ
DENTO-MAX
CATHARSIS
NULOJIX
GAMP
Armadillo
СТ САНТЕХПРОМ
FUARO
ВМ
ВОЛМЕТ
СЗМ
СТРОММАШИНА
class

5
2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

6

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.22
2020.02.05

SODIC S.A. (Societe anonime), CH
Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.11

ZOLOTARIOV Andrei, MD

2020.02.11
2020.02.16
2020.02.12
2020.02.12
2020.02.19
2020.02.19
2020.02.19

OPREA Iurie, MD
SUPRATEN S.A., MD
BASF SE, DE
BASF SE, DE
Otis Elevator Company, US
Otis Elevator Company, US
AURARIE-VS S.R.L., MD

2020.02.24

TIAXIM GRUP S.R.L., MD

2020.02.18
2020.02.19
2020.02.09
2020.02.02
2020.02.09
2020.02.09
2020.02.09
2020.02.09

GLOBAL CONQUISTADORS S.A., PA
RAŢĂ Ion, MD
BUDURIN Mihai, MD
Bristol-Myers Squibb Company, US
ZORILE S.A., MD
VITASBENEFIC S.R.L., MD
VITASBENEFIC S.R.L., MD
VITASBENEFIC S.R.L., MD
VITASBENEFIC S.R.L., MD

2020.02.09

VITASBENEFIC S.R.L., MD

2020.02.09

VITASBENEFIC S.R.L., MD
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1
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

2
20969

3
026780

4
NEXUS ONE

5
2020.02.16

20991
20992
20998
21001
21012

026689
026690
026681
026760
026680

meiji
CONTRACEPTIN
Ra Den
FINIŢA
ALLLADY

2020.02.04
2020.02.04
2020.02.05
2020.02.16
2020.02.08

21023
21024
21025

026540
026684
026715

2020.02.01
2020.02.09
2020.02.08

21029

026695

BETONIX PRO
GRAND SECRET
EUROPEAN CLINICS
РАНКОНА

21030

026734

TRANSLARNA

2020.02.09

21031

026735

ILUMERNA

2020.02.09

21032

026736

APERLURI

2020.02.09

21033
21038
21049
21068
21069

026846
026837
026785
026789
026835

2020.02.26
2020.02.24
2020.02.23
2020.02.23
2020.02.24

21081

026728

2020.02.09

DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY

21082

026729

2020.02.09

DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY

21083

026731

2020.02.09

Chiquita Brands L.L.C., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware, US

21087
21089
21125
21126

026694
026782
026720
026848

DAEWOO
CARTIER
КАМЧА
SADOV
UNDE SE MĂNÂNCĂ BINE!
fantasy
Deluxe
fantasy
Home
Chiquita
JUST FRUIT
IN A BOTTLE™
NOTHING ELSE
ADDED
RADIO STIL
Marcă figurativă
POCKETCLOUD
MINE BY DESIGN

MacDermid Agricultural Solutions Holdings B.V.,
US
PCT Therapeutics, Inc. (Delaware Corporation),
US
PCT Therapeutics, Inc. (Delaware Corporation),
US
PCT Therapeutics, Inc. (Delaware Corporation),
US
Daewoo International Corporation, KR
CEBOTARESCU Dumitru, MD
ALIOHIN Oleg, MD
MILGROM Moisei, MD
CEBOTARESCU Dumitru, MD

2020.02.05
2020.02.16
2020.02.08
2020.02.26

21130

026688

2020.02.04

21131

026749

FUNDAŢIE DE CARITATE
SFÎNTUL GHEORGHE
PROCONTACT

RADIO-RBS S.R.L., societate comercială, MD
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US
Dell Inc., US
Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware,
US
DIACONU Sergiu, MD

2020.02.17

21133
21139
21148
21149
21162

026815
026765
026755
026863
026791

Marcă figurativă
NIMORINKA
ROMANIŢA
JAMILA
TRIO

2020.02.22
2020.02.22
2020.02.16
2020.02.18
2020.02.24

21172
21176
21194

026784
026757
026842

2020.02.17
2020.02.16
2020.02.25

21201

026722

KLEENEX
GRĂDINAR
kids' planet
PLANETA COPIILOR
VACANZA

2020.02.09

21251
21281
21384

026716
026807
026816

FREE FISHERIES
TOTALSTONE
Konfeterra

2020.02.08
2020.02.26
2020.02.23

21391
21392
21393
21394
21395
21396

026795
026796
026802
026803
026804
026845

RADIO ALLA
РАДИО АЛЛА
İTᴧLGOLD
İTᴧLSILVER
İTᴧLSTEEL
ORHEI-VIT
Since 1945

2020.02.24
2020.02.24
2020.02.19
2020.02.19
2020.02.19
2020.02.26

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

2020.02.04

6
Google LLC, a Limited Liability Company organized under laws of State of Delaware, US
Meiji Holdings Co., Ltd., JP
JSC “NIZHPHARM”, RU
FOCA Dumitru, MD
SUPRATEN S.A., MD
CUDREAVŢEV Pavel, MD
ŞTIRBU Cristina, MD
BETONIX-PRO S.R.L., MD
VITASBENEFIC S.R.L., MD
DONICI Dorina, MD

SETROCONS GRUP S.R.L., societate comercială, MD
British American Tobacco (Brands) Inc., US
MONISTAR S.R.L., MD
SUPRATEN S.A., MD
KARAMO Jamal, MD
Sun Communications S.R.L., întreprindere mixtă, MD
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US
SUPRATEN S.A., MD
CĂRBUNE Iurii, MD
RUSU Eugeniu, MD
TOP-VACANŢA S.R.L., MD
BORDENIUC Igor, MD
DOCORIN S.R.L., MD
URUGULA S.R.L., firmă comercială de producţie, MD
RADIO TOP S.R.L., MD
RADIO TOP S.R.L., MD
AURĂRIE-VS S.R.L., MD
AURĂRIE-VS S.R.L., MD
AURĂRIE-VS S.R.L., MD
ORHEI-VIT S.A., MD
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1

2
21484

3
026808

21487

026770

21681
21682
21784
21787
21788
21821
21834

026600
026811
026745
026554
026743
026841
026657

21863

026779

21887
21968
21986
21988

026805
026602
026603
026608

21989

026610

21990

026614

21993

026660

22011

026783

22046

026792

22224
22295
22511

026682
026769
026766

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

4
PJ
PARTY JUICE
BOJO VIN
SPAREX
SĂLCUŢA
G2
MICAMIC
MERIDIAN
ANTIGRYPINOL
GASTRAPID
BAUMAX
ERMETIN
ЭРМЕТИН
CERTIFICAT
ECO
İTᴧLDIAMOND
Polcar
SINATRA
VINACTIL
ВИНАКТИЛ
TRONAZOL
ТРОНАЗОЛ
TILTOFF
ТИЛТОФФ
DIMEPRIL
ДИМЕПРИЛ
Naturoil
atmosfera
Tehnologiile Naturii
IN VOR TEX
AVITAFARMA-M
СТАУТ

5
2020.02.22

6
BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie şi comerţ,
MD

2020.02.22

SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

2020.02.03
2020.02.22
2020.02.16
2020.02.02
2020.02.11
2020.02.25
2020.02.05

WPP Luxembourg Gamma Sarl, LU
COJOCARU Anatolie, MD
SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Natur Produkt International ZAO, RU
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o., PL
CĂRBUNE Iurii, MD
Rotapharm Limited, MD

2020.02.17
2020.02.19
2020.02.03
2020.02.02
2020.02.05

CERTIFICAT-ECO S.R.L., societate comercială,
MD
AURĂRIE-VS S.R.L., MD
PPH Polcar, PL
Frank Sinatra Enterprises, LLC, US
Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.05

Rotapharm Limited, MD

2020.02.17
2020.02.25

BIO COMPONJ RAPS S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
TIMOFTI Vladimir, MD

2020.02.03
2020.02.19
2020.02.19

DWT Deutsche Wassertechnologien GmbH, DE
ACC Avitafarma-M, MD
GORELOV Vladislav, MD

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul,
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.
1
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(111) Nr. de ordine
al înregistrării
30803

(730) Titular, cod ST.3 OMPI
GENEVA LABORATORIES LIMITED, a British Virgin Islands
company, VG
Palm Grove House, Box 438, Road Town Tortola, Insulele Virgine
(Britanice)

Data eliberării
duplicatului
2019.08.15
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Modificări operate în Caietul de sarcini privind producerea
vinurilor cu indicația geografică protejată „VALUL LUI
TRAIAN”, în temeiul ordinului nr. 189 din 5 august 2019
al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale
şi Mediului al Republicii Moldova
Date inițiale
SUMAR
ANEXE
1. Harta indicațiilor geografice pentru producerea
vinurilor de struguri
4. Agenții economici, care își desfășoară activitatea
în aria geografică vitivinicolă cu IGP “VALUL
LUI TRAIAN”
1. Denumirea Indicaţiei Geografice
Indicaţia geografică protejată “VALUL LUI TRAIAN”
(în continuare IGP “VALUL LUI TRAIAN”) se atribuie vinurilor albe, roze şi roşii, vinurilor spumante,
vinurilor spumante de calitate, spumante de calitate
de tip aromat şi vinurilor licoroase, obţinute din
struguri produşi în aria geografică delimitată, cu
condiţia respectării tuturor prevederilor prezentului
Caiet de sarcini.
3.1. Tipul produsului
IGP “VALUL LUI TRAIAN” este rezervată vinurilor
roșii, roze, albe, vinurilor spumante, vinurilor spumante de calitate, spumante de calitate de tip aromat şi vinurilor licoroase (tari și de desert).
Menţiunea “unul sau mai multe soiuri” este rezervată vinurilor, vinurilor spumante, vinurilor spumante
de calitate, spumante de calitate de tip aromat şi
vinurilor licoroase de calitate: roşii, roze şi albe.
Mențiunea “tânăr” este rezervată exclusiv pentru
vinurile roşii, roze şi albe.
3.2.1. Caracteristicele organoleptice ale vinurilor IGP “VALUL LUI TRAIAN”
***
Vinurile licoroase: posedă culoare aurie, care prin
maturare devine chihlimbarie de intensitate variabilă (în cazul vinurilor albe) şi rubinie-rodie pentru
vinurile roşii. Buchetul bogat şi complex, cu note
florale şi de fructe stafidite, în primii ani de
învechire, care cu creşterea termenului de maturare
se completează cu nuanţe de caramelă, nuci
prăjite, ciocolată şi condimente dulci, gust onctuos,
uşor arzător, corpolent şi armonios.
Vinurile produse în IGP “VALUL LUI TRAIAN”
nu trebuie să prezinte defecte organoleptice.

Date modificate
SUMAR
ANEXE
1. Harta delimitării ariei geografice a IGP „VALUL LUI
TRAIAN”
4. Denumirea și adresa producătorilor - membri fondatori ai Asociației IGP „VALUL LUI TRAIAN”
1. Denumirea Indicaţiei Geografice
Indicaţia geografică protejată „VALUL LUI TRAIAN” (în
continuare IGP „VALUL LUI TRAIAN”) se atribuie vinurilor albe, roze şi roşii, vinurilor spumante, vinurilor spumante de calitate, spumante de calitate de tip aromat şi
vinurilor licoroase, vinurilor din struguri supracopți şi
vinurilor din struguri stafidiți, obţinute din struguri produşi în aria geografică delimitată, cu condiţia respectării
tuturor prevederilor prezentului Caiet de sarcini.
3.1. Tipul produsului
IGP „VALUL LUI TRAIAN” este rezervată vinurilor roșii,
roze, albe, vinurilor spumante, vinurilor spumante de
calitate, spumante de calitate de tip aromat şi vinurilor
licoroase, vinurilor din struguri supracopți şi vinurilor
din struguri stafidiți.
Menţiunea „unul sau mai multe soiuri” este rezervată
vinurilor, vinurilor spumante, vinurilor spumante de calitate, spumante de calitate de tip aromat, vinurilor licoroase de calitate, vinurilor din struguri supracopți și vinurilor din struguri stafidiți: roşii, roze şi albe.
Mențiunea „tânăr” este rezervată exclusiv pentru vinurile roşii, roze şi albe.
3.2.1. Caracteristicele organoleptice ale vinurilor
IGP „VALUL LUI TRAIAN”
***
Vinurile licoroase: posedă culoare aurie, care prin maturare devine chihlimbarie de intensitate variabilă (în cazul
vinurilor albe) şi rubinie-rodie pentru vinurile roşii. Buchetul
bogat şi complex, cu note florale şi de fructe stafidite, în
primii ani de învechire, care cu creşterea termenului de
maturare se completează cu nuanţe de caramelă, nuci
prăjite, ciocolată şi condimente dulci, gust onctuos, uşor
arzător, corpolent şi armonios.
Vinurile din struguri supracopți: se caracterizează prin
conținutul sporit de alcool și complexitatea proprietăților
distinctive, inclusiv pentru vinurile albe – culoarea de la
galben-pai până la auriu cu un buchet floral combinat cu
fructe exotice și cu o mineralitate lejeră; pentru vinurile
roșii – culoarea roșie-rubinie cu nuanțe violacee și un buchet de fructe roșii de pădure condimentat.
Vinurile din struguri stafidiți: se remarcă prin extractivitate
sporită, zahăr rezidual și un conținut mai ridicat de alcool;
vinurile albe posedă culoarea de la galben-auriu la chilimbariu, iar vinurile roșii de la roșu-vișiniu până la roșucărămiziu; gustul moale, plin și buchetul complex cu
nuanțe de stafide, fructe uscate cu adiere de miere târzie.
Vinurile produse în IGP „VALUL LUI TRAIAN” nu
trebuie să prezinte defecte organoleptice.
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3.2.2. Caracteristicele fizico-chimice ale vinurilor IGP “VALUL LUI TRAIAN”
Vinuri albe, roze şi roşii
Parametrii fizico-chimici
Concentraţia alcoolică
totală, % vol.
- Vinuri albe şi roze
- Vinuri roşii
Concentraţia în masa a
acizilor titrabili (acid tartric), g/l
Concentraţia în masa a
acizilor volatili (acid acetic), g/l
- Vinuri albe şi roze
- Vinuri roşii
Concentraţia în masă a
acidului malic, g/l
- Vinuri roşii
- Vinuri albe şi roze
Concentraţia în
masă a anhidridei
sulfuroase totale
(S02), mg/l
Vinuri cu o concentraţie în masă a
zahărului < 4 g/l
- Vinuri roşii
- Vinuri albe şi roze
Vinuri cu o concentraţie în
masă a zahărului > 4 g/l
- Vinuri roşii
- Vinuri albe şi roze

Minim

Maxim

11,0
11,5
4,0

14
14

1,0
1,2
0,3
facultativ

150
200
200
250

Vinuri spumante, vinuri spumante de calitate,
spumante de calitate de tip aromat
(albe, roze şi roşii)
Parametrii
Minim
Maxim
fizico-chimici
Concentraţia
10,0
14
alcoolică totală,
% vol. (după
fermentare), %
vol.
Concentraţia
6,0
alcoolică dobândită, % vol.
(în cazul vinurilor spumante
de calitate de
tip aromat), %
vol.
Concentraţia
9,0
alcoolică totală,
% vol. (vin materie primă), %
vol.
Concentraţia în
4,0
masa a acizilor
titrabili, g/l
Concentraţia în
185
masă a anhidridei sulfuroase totală
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3.2.2. Caracteristicele fizico-chimice ale vinurilor
IGP „VALUL LUI TRAIAN”
Parametrii fizicoMinim
Maxim
chimici
Vinuri albe, roze şi roşii
Conform
Concentraţia alcoolică
totală, % vol.
normelor
tehnice şi
- Vinuri albe şi roze
11,0
legislaţiei în
- Vinuri roşii
11,5
vigoare
Parametrii fizico-chimici trebuie să fie în conformitate cu cerinţele, normele tehnice şi valorile stabilite de actele normative din domeniu.
Vinuri spumante, vinuri spumante de calitate,
spumante de calitate de tip aromat (albe, roze
şi roşii)
Concentrația alcoolică
totală (după fermen10,0
tare), % vol.
Concentrația alcoolică
dobândită (în cazul vinurilor spumante de
6,0
13,5
calitate de tip aromat),
% vol.
Concentrația alcoolică
totală (vin materie
9,0
primă), % vol.
Parametrii fizico-chimici trebuie să fie în conformitate cu cerințele, normele tehnice și valorile stabilite de actele normative din domeniu.
Vinuri licoroase
Concentrația alcoolică 12,0
Nu se
naturală, % vol.
reglementează
Concentrația alcoolică 15,0
22,0
dobândită, % vol.
Concentrația alcoolică 17,5
Nu se
totală, % vol.
reglementează
Parametrii fizico-chimici trebuie să fie în conformitate cu cerințele, normele tehnice și valorile stabilite de actele normative din domeniu.
Adăugător la normele menţionate, se vor efectua cu
titlu facultativ următoarele analize: concentraţia în masă
a anhidridei sulfuroase libere, extractului sec nereducător, fierului, cuprului, acidului citric, diglucozidului
malvidinei, pH, parametri de inofensivitate. Toţi parametrii trebuie să fie în conformitate cu cerinţele şi indicii
de calitate stabiliți de actele normative din domeniu.
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(S02), mg/l
Concentraţia în
masă a acizilor
volatili (acid
acetic), g/l
- Vinuri albe şi
roze
- Vinuri roşii
Suprapresiunea în butelie,
la t=20C, (bar)
- spumante de
calitate
- spumante,
spumante de
calitate de tip
aromat

1,0
1,2

3,5
3,0

Vinuri Licoroase
Parametrii fizicoMinim
chimici
Concentraţia alcoolică
naturală, %vol.
- Vinuri tari
3,0
- Vinuri de desert
1,2
Concentraţia alcoolică
dobîndită, % vol.
Vinuri tari
17
Vinuri de desert
12
Concentraţia alcoolică
totală, % vol.
Vinuri tari
20
Vinuri de desert
13,2
4,0
Concentraţia în masă a
acizilor titrabili, g/l
80
Concentraţia în masă a
zahărului, g/l
Vinuri tari
15
Vinuri de desert
50
Concentraţia în masă a
anhidridei sulfuroase
totale (S02), mg/l
Aciditatea volatilă (acid
acetic), g/l
Vinuri albe şi roze
Vinuri roşii

Maxim
nu se
reglementează
22
20
nu să
reglementează

120
300
200

1,0
1,2

Adăugător la normele menţionate, se vor efectua cu
titlu facultativ următoarele analize: concentraţia în
masă a anhidridei sulfuroase libere, extractului sec
nereducător, fierulului, cuprului, acidului citric, diglucozidului malvidinei, pH, parametri de inofensivitate;
toţi parametrii trebuie să fie în conformitate cu cerinţele şi valorile stabilite de legislaţia în vigoare.
5.1. Metodele de conducere
Plantarea: este obligatorie analiza solului înaintea
plantării viţei-de-vie. Înfiinţarea plantaţiilor viticole se
face cu material biologic “certificat”.
Densitatea de plantaţie: viile trebuie să prezinte o
densitate minimală de 2500 plante/ha.
Reguli de susţinere a butucilor: viile sunt conduse
pe suporturi de tip spalier vertical compus minimum
dintr-un fir (sârmă) de bază şi două (mono- sau
duble) superioare. Înălţimea suprafeţei foliare
trebuie să nu fie mai mică decât 0,6 înmulţit la

5.1. Metodele de conducere
Plantarea: este obligatorie analiza solului înaintea
plantării viţei-de-vie. Înfiinţarea plantaţiilor viticole se
face cu material biologic „certificat” sau material săditor
de categoria biologică „Standard”.
Densitatea de plantaţie: viile trebuie să prezinte o densitate minimală de 2500 plante/ha și de cel puțin 3200
plante/ha (plantații înființate începând cu 01.01.2020).
Reguli de susţinere a butucilor: viile sunt conduse pe
suporturi de tip spalier vertical compus minimum dintrun fir (sârmă) de bază şi două (mono- sau duble) supe-
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distanţa dintre rânduri, înălţimea suprafeţei foliare
este măsurată de la primul fir (de bază) şi limita
superioară este stabilită la 0,2 m mai sus de firul
superior a sistemei de conducere.
Regulile de tăiere: viile sunt tăiate conform metodelor tradiţionale folosite în zona geografică “VALUL
LUI TRAIAN”. Indiferent de metoda de tăiere aplicată, încărcătura maximă la butuc nu trebuie să
depăşească 30 de ochiuri viabili. Tăierea trebuie să
fie efectuată pînă la 15 aprilie.
Forme de butuci: cordon orizontal bilateral cu una
sau două tulpini sau unilateral, forma combinată
semiprotejată, evantai unilateral, moldovenească
unilaterală.
Producţia maximă de struguri la hectar: este stabilită de 10 t/ha (pentru vinurile albe şi roze), 8,5 t/ha
(roşii), 10 t/ha (vinuri spumante, vinuri spumante de
calitate şi spumante de calitate de tip aromat) şi 8,0
t/ha (pentru vinurile licoroase).
Pragul de goluri: pragul de goluri în plantaţiile viticole, depăşirea căruia provoacă reducerea proporţională a randamentului autorizat, este de 15%
maximum.
Puritatea soiului: plantaţiile din care se obţin vinurile
cu indicaţie geografică “VALUL LUI TRAIAN” trebuie
să posede o puritate de soi de 100%.
Starea culturală a viţei-de-vie: parcelele de viţă-devie trebuie să fie conduse în aşa mod, pentru a
asigură o bună stare culturală a viei, mai ales în
ceia ce priveşte starea fitosanitară şi întreţinerea
permanentă a fertilităţii solului.
7.1. Producţia maximă de struguri şi randamentul
de producere în vin
Tipul de produs

Recolta maximă
de producere
(t/ha)

Vinuri liniştite albe
şi/sau roze
Vinuri liniştite roşii
Vinuri efervescente
Vinuri licoroase

10,0

Randamentul
maximal
(dal/t)
68

8,5
10,0

65
60

8,0

60

rioare.
Regulile de tăiere: viile sunt tăiate conform metodelor
tradiţionale folosite în zona geografică „VALUL LUI
TRAIAN”. Indiferent de metoda de tăiere aplicată,
încărcătura maximă de ochiuri la butuc se stabilește
individual de către producător în funcție de destinația
producției de struguri în raport cu: soiul, densitatea
plantației, fertilitatea soiului și resurselor helio-termice
și pluviometrice locale. Tăierea trebuie să fie efectuată
până la 15 aprilie.
Forme de butuci: cordon orizontal bilateral cu una sau
două tulpini sau unilateral, forma combinată semiprotejată, evantai unilateral, moldovenească unilaterală sau
altele, care asigură butucilor condiții optime de dezvoltare.
Producția maximă de struguri la hectar: este stabilită de
15,0 t/ha pentru vinurile albe și roze, 13,0 t/ha pentru
vinuri roșii, 15,0 t/ha pentru vinuri spumante, vinuri
spumante de calitate și spumante de calitate de tip
aromat, 13,0 t/ha pentru vinuri licoroase și 8,0 t/ha pentru vinuri din struguri supracopți și stafidiți.
Pragul de goluri: pragul de goluri în plantaţiile viticole,
depăşirea căruia provoacă reducerea proporţională a
randamentului autorizat, este de 20% maximum.
Puritatea soiului: plantaţiile din care se obţin vinurile cu
indicaţie geografică „VALUL LUI TRAIAN” trebuie să
posede o puritate de soi de 85%.
Starea culturală a viţei-de-vie: parcelele de viţă-de-vie
trebuie să fie conduse astfel încât să asigure o bună
stare culturală a viei, mai ales în ceea ce priveşte
starea fitosanitară şi întreţinerea permanentă a fertilităţii solului.
7.1. Producţia maximă de struguri şi randamentul de
producere în vin
Tipul de produs

Vinuri liniștite
albe și/sau roze
Vinuri liniștite
roșii
Vinuri efervescente
Vinuri licoroase
Vinuri din struguri
supracopți și
stafidiți

Recolta
maximă de producere
(t/ha)

Randamentul
maximal
(dal/t)

15,0

68

13,0

65

15,0
13,0

68
60

8,0

50

7.2. Intrarea pe rod a plantaţiilor viticole

7.2. Intrarea pe rod a plantaţiilor viticole

Plantaţiile vitivinicole întră în rod la al patrulea an
după plantare şi viţa-de-vie în conversie (realtoire) la al doilea an după altoire.
8. Cerinţe faţă de calitatea strugurilor la recoltare
***

Plantaţiile viticole întră în rod la al patrulea an după
plantare, iar viţa-de-vie în conversie (realtoire) – la al
doilea an după altoire.
8. Cerinţe faţă de calitatea strugurilor la recoltare
***
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Vinuri albe şi
roze
Vinuri roşii
Vin materie
primă pentru
producerea
vinurilor efervescente
Vinuri
licoroase

Concentraţia
în masă a
zahărului în
struguri, minimum
185

Concentraţia
alcoolică
naturală,
minimum

195
170

11,5
10,0

215

11,0

12,0

Vinuri albe și
roze
Vinuri roșii
Vin materie
primă pentru
producerea
vinurilor efervescente
Vinuri
licoroase
Vinuri din struguri supracopți
Vinuri din struguri stafidiți

Concentrația
în masă a
zahărului în
struguri,
g/dm³, minimum

Concentrația
alcoolică
naturală, %
vol.,
minimum

185

11,0

195

11,5

150

9,0

200

12,0

250

15,0

272

16,0

9. Tehnologia de producere a vinurilor IGP “VALUL
LUI TRAIAN”

9. Tehnologia de producere a vinurilor IGP „VALUL LUI
TRAIAN”

***
Scurgerea mustului ravac: se face pe cale gravitaţională. Scurgătoarele dinamice, trebuie să posede un şnec, diametrul căruia este de 400 mm
minim.
***
Fermentarea malolactică: este obligatorie pentru
vinurile roşii, conţinutul acidului malic a vinului înainte de îmbuteliere sau de comercializare în vrac
nu trebuie să depăşească 0,3 g/l.
***
Condiţionarea/Ambalarea: se interzice pasteurizarea vinurilor înainte de îmbuteliere (îmbutelierea
la cald). Dopurile de plută tip aglomerat sunt interzise la îmbutelierea vinurilor IGP “VALUL LUI
TRAIAN” .

***
Scurgerea mustului ravac: se face pe cale gravitaţională și cu ajutorul preselor pneumatice. Scurgătoarele
dinamice trebuie să posede un şnec, diametrul căruia
este de 400 mm minim. Utilizarea utilajului modern performant este recomandată.
***
Fermentarea malolactică: este obligatorie pentru vinurile roșii cu concentrația acidului malic mai mare de 0,5
g/l.
***
Condiționarea/Ambalarea: se interzice pasteurizarea
vinurilor înainte de îmbuteliere (îmbutelierea la cald).
Dopurile din materiale polimerice sau din metal (screw
cap), care sunt confecționate din materiale inofensive și
asigură păstrarea calității vinului în timp sunt permise la
îmbutelierea vinurilor IGP „VALUL LUI TRAIAN”.
Păstrarea vinurilor și a vinurilor materie primă IGP „VALUL LUI TRAIAN” se efectuează în încăperi curate și
aerisite în condiții ce corespund actelor normative aferente ce reglementează domeniul.

9.1. Dispoziţii pe tip de produse
***
Obligaţiuni de declaraţie: fiecare procedură menţionată trebuie declarată Asociaţiei Obşteşti Uniunea
Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate ″VALUL
LUI TRAIAN″, autorităţii competente şi trebuie înscrisă
în registrul practicilor şi tratamentelor oenologice.
Aceste proceduri pot fi efectuate, fără derogările motivate de condiţii nefavorabile de climă, numai înainte de 01 ianuarie şi numai pentru produsele
provenite din recolta de struguri imediat precedentă
acestei date.

9.1. Dispoziţii pe tip de produse
***
Obligațiuni de declarație: fiecare procedură menționată
trebuie înscrisă în registrul practicilor și tratamentelor
oenologice. Aceste proceduri pot fi efectuate, fără derogările motivate de condiții nefavorabile de climă, numai înainte de 01 ianuarie și numai pentru produsele
provenite din recolta de struguri imediat precedentă
acestei date. Fiecare procedură de comercializare a
vinurilor și vinurilor-materie primă (ultima se permite
doar în aria geografică dată) trebuie declarată Oficiului
Național al Viei și Vinului (ONVV).

9.2. Practicele oenologice la producerea vinurilor
IGP “VALUL LUI TRAIAN”
***
Mărirea concentraţiei alcoolice naturale se poate
face numai pînă la maximum 13,0 % vol. Mărirea

9.2. Practicile oenologice la producerea vinurilor IGP
„VALUL LUI TRAIAN”
***
Mărirea concentraţiei alcoolice naturale se poate face
numai până la maximum 13,5 % vol. Mărirea concen-
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concentraţiei alcoolice naturale se realizează în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
***

traţiei alcoolice naturale se realizează în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
***

10. Reguli specifice de etichetare şi comercializare
***
Indicaţii facultative:
(1) simbolul mărcii „Barza Albă în zbor”;
(2) anul de recoltă, cu condiţia ca cel puţin 85 %
din cantitatea de struguri utilizată în procesul de
producţie să fie recoltată în anul respectiv;
(3) denumirea unuia sau mai multor soiuri
de struguri de vinificaţie sau sinonimele acestora, utilizate la vinurilor:
- în cazul în care se menţionează doar un singur
soi de struguri de vinificaţie sau sinonimul acestuia, cel puţin 85 % dintre produsele în cauză,
trebuie să fie obţinute din soiul respectiv;
- în cazul în care menţionează două sau mai
multe soiuri de struguri de vinificaţie sau sinonimele acestora, 100 % dintre produsele în
cauză.
Soiurile de struguri de vinificaţie trebuie să apară în
ordinea descrescătoare a proporţiei utilizate şi cu
caractere de aceeaşi dimensiune;
(4) menţiuni referitoare la anumite procedee
tehnologice;
(5) indicarea procedeelor tehnologice specifice
aplicate;
(6) codul cu bare (dacă este înregistrat).
***

10. Reguli specifice de etichetare şi comercializare
***
Indicaţii facultative:
a) anul de recoltă, cu condiţia ca cel puţin 85 % din
cantitatea de struguri utilizată în procesul de producţie
să fie recoltată în anul respectiv;
b) denumirea unuia sau mai multor soiuri de
struguri de vinificaţie sau sinonimele acestora,
utilizate la fabricarea vinurilor:
- în cazul în care se menţionează doar un singur soi
de struguri de vinificaţie sau sinonimul acestuia, cel
puţin 85 % din produsele în cauză trebuie să fie
obţinute din soiul respectiv;
- în cazul în care se menţionează două sau mai multe
soiuri de struguri de vinificaţie sau sinonimele acestora, se indică 100 % din produsele în cauză.
Soiurile de struguri de vinificaţie trebuie să apară în
ordinea descrescătoare a proporţiei utilizate şi cu
caractere de aceeaşi dimensiune;
c) menţiuni referitoare la anumite procedee tehnologice;
d) indicarea procedeelor tehnologice specifice aplicate;
e) codul cu bare (dacă este înregistrat).
***

11.1. Metodele de conducere a viţei-de-vie.
Pentru vița-de-vie plantată înainte de 01 august
2011, densitatea căreia este mai mică de 2 500
butuci/ha, randamentul (dal/ha) maxim luat în calcul
va fi micşorat cu 25% faţă de randamentul autorizat
pentru plantaţiile cu o densitate egală sau mai mare
de 2 500 butuci/ha.

11.1. Metodele de conducere a viţei-de-vie
Pentru viţa-de-vie plantată înainte de 01 august 2011,
densitatea căreia este mai mică de 2 500 butuci/ha,
randamentul (dal/ha) maxim luat în calcul va fi micşorat
direct proporțional faţă de randamentul autorizat pentru
plantațiile cu o densitate egală sau mai mare de 2 500
butuci/ha.

11.2.

11.2.

Tehnologia de producere a vinurilor IGP
“VALUL LUI TRAIAN”

***
Operaţiile tehnologice, care pot fi admise fiecare în
parte sau în comun sunt:
- păstrarea, tratarea şi maturarea vinurilor;
- îmbutelierea.
***

CAPITOLUL II
Obligaţiile declarative şi de ţinere a registrelor
***
Titlurile documentelor asociate sunt indicative:
unele din documente pot fi regrupate sau fracționate în dependență de specificul întreprinderilor şi
de etapele de fabricare a produselor vitivinicole.
Arhivarea lor poate fi realizată pe suport de hârtie
sau electronic (informatic).
***
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Tehnologia de producere a vinurilor IGP „VALUL
LUI TRAIAN”

***
Operațiile tehnologice, care pot fi admise fiecare în
parte sau în comun, sunt:
- păstrarea, tratarea şi maturarea vinurilor;
- îmbutelierea. Se admite, sub supravegherea Oficiului
Național al Viei și Vinului (ONVV), îmbutelierea vinurilor
în altă arie geografică numai pentru producătorii care
dețin în proprietate (arendă, locațiune) secții de
îmbuteliere în aria respectivă.
***
CAPITOLUL II
Obligaţiile declarative şi de ţinere a registrelor
***
Titlurile documentelor asociate sunt indicative: unele
dintre documente pot fi regrupate sau fracționate în
funcție de specificul întreprinderilor şi de etapele de
fabricare a produselor vitivinicole. Arhivarea lor poate
fi realizată pe suport de hârtie sau în format electronic.
***

MD - BOPI 9/2019

***
Recolta

Condiţionarea (ambalarea)Depozitarea

Elementele de
Trasabilitate

Documentele
asociate
Fişa de monitorizare a maturităţii

Nr. cadastral,
suprafaţa, denumirea

Declaraţia de
recoltă

Nr. cadastral,
suprafaţa, denumirea

Volumul de vin
declarat ca IG

Registrul procedeelor tehnologice Registrul de
îmbuteliere

Volumul de vin
declarat ca IG

Trasabilitatea
recoltei pîna la
condiţionare
(ambalare)

Declarația de
stocuri
Registrul de
evidenţă a strugurilor,
Declaraţia de
recoltă

Trasabilitatea
recoltei până
la condiţionare
(ambalare)

Identificarea
lotului ambalat (data,
volumul, soiul
şi al.)

Registrul de
îmbuteliere

Condiţionarea (ambalarea)Depozitarea

Declaraţia de
îmbuteliere

CAPITOLUL III
Examinarea calitativă a vinurilor IGP “VALUL LUI
TRAIAN”
***
Principale Puncte de Control şi
metodele de evaluare
Punctele de
Valori de refeMetode de
Control
rinţă
evaluare
DISPOZIŢII STRUCTURALE
***
Densiminimum:
Control
tatea
2 500 butuci/ha documentar
Structura Conform p. 6
şi control
asortidin Caietul de
pe teren
mentului sarcini
în caz
de neconformitate
Tăierea
Maximum: 30
de ochi viabili/butuc
Forma tradiţională
PLANTAREA

***
Recolta

Elementele de
trasabilitate

Maturitatea
strugurilor

***

METODELE DE
CONDUCERE

Etapa

Maturitatea
strugurilor

Identificarea
lotului ambalat (data,
volumul, soiul
şi al.)

Documentele
asociate
Fişa de monitorizare a maturităţii
Declaraţia de
recoltă
Registrul procedeelor tehnologice, Declarația de
stocuri
Registrul de evidenţă a strugurilor, Declaraţia
de recoltă

Registrul de
îmbuteliere
Declaraţia de
îmbuteliere,
Registrul de
intrări-ieșiri

***
CAPITOLUL III
Examinarea calitativă a vinurilor IGP „VALUL LUI
TRAIAN”
***
Principalele Puncte de Control şi
metodele de evaluare
Punctele de
Valori de reMetode de evalControl
ferinţă
uare
DISPOZIŢII STRUCTURALE
***
Denminimum:
sitatea
2 500 buControl
tuci/ha;
documen3200 butuci/ha tar şi con(plantații întrol pe
ființate înteren în
cepând cu
caz de
01.01.2020
neconformitate
Structura
Conform p. 6
asortidin Caietul de
mentului
sarcini
PLANTAREA

Etapa
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Managementul Viţeide-vie

Vinuri:
- Albe, roze 10,0 t/ha;
- Roșii – 8,5
t/ha;
Vinuri spumante, spumante de calitate și spumante de calitate de tip
aromat: 10,0
t/ha;
Vinuri licoroase: 80,0
t/ha
- Vinuri din
struguri supracopți și
stafidiți - 8,0
t/ha
Conducerea
butucului:
- sistema de
fire;
- suprafaţă
foliară:
- 1,2 m2/kg
de struguri
pentru vinurile
albe, roze şi
vinurile
eferves-cente;
- 1,5 m2/kg
de struguri
pentru vinurile
roşii şi licoroase

Tăierea
Control
documentar
şi control pe
teren în
caz de
neconformitate

Control
documentar
şi control pe
teren în
caz de
neconformitate

METODELE DE CONDUCERRE

STAREA CULTURALĂ ŞI SANITARĂ A
VIŢEI-DE-VIE

Încărcătura
maximă,
medie de
parcelă

STAREA CULTURALĂ ŞI SANITARĂ A VIŢEI-DE-VIE

***

Încărcătura
maximă,
medie de
parcelă

Managementul
Viţei-devie

Se stabilește
individual de
către producător în
funcție de destinația producției de
struguri în
raport cu:
soiul, densitatea plantației,
fertilitatea
soiului și resurselor heliotermice și pluviometrice
locale
Vinuri:
- Albe, roze –
15,0 t/ha;
- Roșii –
13,0 t/ha;
- Vinuri spumante, spumante de
calitate și
spumante de
calitate de tip
aromat –
15,0 t/ha;
- Vinuri licoroase – 13,0
t/ha
- Vinuri din
struguri supracopți și
stafidiți –
8,0 t/ha.
Conducerea
butucului (sistemul de fire):
viile sunt conduse pe
suporturi de
tip spalier
vertical compus minimum
dintr-un fir
(sârmă) de
bază și două
(mono- sau
duble) superioare.

Control
documentar şi
control pe
teren în
caz de
neconformitate

Control
documentar şi
control pe
teren în
caz de
neconformitate

***

Declasarea vinurilor IGP “VALUL LUI TRAIAN”
Declasarea unui vin înseamnă interzicerea utilizării la desemnarea acestui vin a oricărei menţiuni
rezervată vinurilor cu indicaţie geografică.
 Procedura de declasare a vinurilor cu indicaţie
geografică este deschisă la:
 depistarea necorespunderii vinurilor prezentului
caiet de sarcini;
 cererea sau demersul АО Uniunea Vitivinicolă
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Declasarea vinurilor IGP „VALUL LUI TRAIAN”
Declasarea unui vin înseamnă interzicerea utilizării la
desemnarea acestui vin a oricărei menţiuni rezervată
vinurilor cu indicaţie geografică.
Procedura de declasare a vinurilor cu indicaţie geografică este deschisă la:
 depistarea necorespunderii vinurilor prezentului Caiet
de sarcini;
 cererea sau demersul АО Uniunea Vitivinicolă „VA-
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“VALUL LUI TRAIAN” ca rezultat al controlului intern;
cererea unei terţe părţi care constată o
necorespundere a vinurilor cerinţelor prescrise în
prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL 4
Autoritatea abilitată pentru control
Autoritatea competentă responsabilă de respectarea
caietului de sarcini este Inspectoratul de Stat pentru
supravegherea Producţiei Alcoolice (adresa: MD2004, Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, mun. Chişinău).
Denumirea şi adresa Asociaţiei de producători IG
“VALUL LUI TRAIAN”
Denumirea completă: Asociaţia Obştească Uniunea
Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „VALUL
LUI TRAIAN”.
Denumirea prescurtată: Uniunea Vitivinicolă „VALUL LUI TRAIAN” - UW “VALUL LUI TRAIAN”).
Sediul Uniunii se află pe adresa: Str. V. Alecsandri
nr. 82 „b”, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova,
tel: 24 15 07; fax: 24 46 23.
Prezentul Caiet de Sarcini a fost aprobat pe data de
08.09.2011, la Adunarea de constituire a UVV „Valul
lui Traian” de către 20 de întreprinderi viti-vinicole
(fondatori) care îşi desfăşoară activitatea în aria geografică „VALUL LUI TRAIAN”.

ANEXA Nr.1:
Harta indicațiilor geografice pentru producerea
vinurilor de struguri

LUL LUI TRAIAN” ca rezultat al controlului intern;
 cererea unei terţe părţi care constată o
necorespundere a vinurilor cerinţelor prescrise în
prezentul Caiet de sarcini;
 din propria inițiativă a producătorului, până la plasarea pe piață, cu respectarea actelor normative din
domeniu.
CAPITOLUL 4
Autoritatea abilitată pentru control
Autoritatea competentă responsabilă de respectarea
Caietului de sarcini este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) (adresa: MD-2009, Str. Mihail
Kogălniceanu nr.63, Chișinău).
Denumirea şi adresa Asociaţiei de producători IG
„VALUL LUI TRAIAN”
Denumirea completă: Asociaţia Obştească Uniunea Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „VALUL LUI
TRAIAN”.
Denumirea prescurtată: Uniunea Vitivinicolă „VALUL
LUI TRAIAN” - UW „VALUL LUI TRAIAN”).
Sediul Uniunii se află pe adresa: Str. V. Alecsandri nr.
82 „b”, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, tel: 24
15 07; fax: 24 46 23.
Prezentul Caiet de Sarcini a fost modificat pe data de
28.03.2019, la Adunarea Generală anuală a Asociației
Obștești Uniunea Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „VALUL LUI TRAIAN” de către 41 de întreprinderi vitivinicole (din totalul de 57 de membri ai Asociației), care își desfășoară activitatea în aria geografică
„VALUL LUI TRAIAN”.
ANEXA nr.1:
Harta delimitării ariei geografice a IGP „VALUL LUI
TRAIAN”
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ANEXA Nr.4:
Agenții economici (vinăriile), care își desfășoară
activitatea în aria geografică vitivinicolă cu IGP
“VALUL LUI TRAIAN”
Aria
Geografică

Raio-nul

Comune,
sate

Agentul economic

ANEXA nr.4:
Denumirea și adresa producătorilor - membri fondatori ai Asociației IGP „VALUL LUI TRAIAN”
Nr.
d/o
1.

IM „LES TERRES
NOIRES” SRL

or. Cahul

VALUL LUI
TRAIAN

Cahul

Comrat

CiadîrLunga

Taraclia

188

SRL „Podgiria
Dunării”
„Cricova” SA
SA „Slobozia
s. Slobozia
Mare
Mare” SA
„Vinăria din
Vale”
s. Burlacu
SRL „Vierul
Vin”
SA „Burlacu
Vin”
s. Gavanoasa SA „Vinia Traian”
s. Brînza
SRL „Agrosudresurs”
s. Moscovei
SA „Visrnos”
s. Borceag
SRL „Grape
Valley”
s. Huluboaia
SRL „WIP”
s. Bucuria
SRL „WIP”
Comrat
SA „Vinuri de
Comrat”
SRL „Comvincom”
Chirsova
SRL „Invintorg”
SRL „Invinprom”
SA „Chirsova”
FeraponSRL „Nexovin”
tievca
Congaz
ÎM „Teca” SRL
Cioc Maidan
SA „Cioc Maidan Vin”
CeadîrSRL „JemciuLunga
jina”
SRL „NegvinProd”
Baurci
SRL „Şardrisvin”
Cazaclia
SA „KazayakVin”
Tomai
SA „TomaiVinex”
Taraclia
SA „Combinatul de Vinuri
Taraclia”
SRL „Grand
Garanovschi”
VinograSA „Ciumai”
dovca
Corten
SRL „CortenVin”
ÎCS „S.B.
Wine” SRL
SRL „Vest
Resurs”, SRL

Denumirea

2.
3.
4.
5.
6.

„PODGORIA VIN”
SRL
ICS „DK INTERTRADE” SRL
FABRICA DE VINURI „MOLDNORD” SA
SC „AGROSUDRESURS” SRL
ÎM „VITALIS
LAND” SRL
„FAUTOR” SRL

7.
8.
9.
10.
11.
12.

SC „VINĂRIA
ȚIGANCA” SRL
„SUDVINEX”
SRL
IM „KAZAYAKVIN” SA
SC „AGROGLED”
SRL
„VEST-RESURS”
SRL

16.

IM „VINIA TRAIAN” SA
„VINĂRIA DIN
VALE” SA
IM „GRAPE
VALLEY”SRL
SC „INVINPROM”
SRL

17.

SC „TOMAIVINEX” SA

13.
14.
15.

18.
19.

IM „VINĂRIA
BOSTAVAN” SRL
„LEOVIN” SA

Adresa juridică
Str. A. Pușkin, 50A,
ap. 25 MD-2005,
Chișinău,
MD-7329, Lingura,
Cantemir
Str. Korolenko, 6,
MD-5301, Vulcăneşti
Str. Ștefan cel Mare,
1, MD-5903, Fălești
Bd. Traian nr. 16, MD2043, Chișinău
Str. Petru Movilă nr.
23/2, MD-2004,
Chișinău
Str. Petru Movilă nr.
23/2, MD-2004,
Chișinău
Str. Țarinii, 107/9,
MD-2069, Chișinău
Str. Țarinii nr. 107/9,
MD-2069, Chișinău
Str. Lenin nr. 2, MD6113, Cazaclia,
Ceadîr-Lunga
Bd. Traian nr. 16, MD2043, Chișinău
Str. Kogălniceanu nr.
87, et.2, MD-2009,
Chișinău
MD-5317, Găvănoasa, Cahul
MD-4438, Săseni,
Călărași
MD-7415, Borceag,
Cahul
Str. Vinzavodscaia
nr. 1, MD-3813, Chirsova, Comrat
Str. Ferapontievscaia
nr. 1, MD-3805, Comrat
MD-5352, Etulia,
Vulcăneşti
Str. Independenței nr.
62, MD-6301, Leova
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Tvardiţa
Valea-Perjei

Leova
Tomai
Leova

largară
Sărăteni
Tigheci
Vulcăneşti

Vulcăneşti
Etulia
Ciobalaccia
Pleşeni
Lingura
Cantemir

Plopi
Tartaul
Chioselia
Cania
Cociulia

„Chateau
Traian”
CP „Tvardiţa”
ÎCS „SB.
Wine” SRL
CAP „ValeaPerjei”
SRL „Vest
Resurs”
SRL „Chateau
Traian”
SA „Leovin”
SA „TomaiVin”
SRL „Kristi”
SA „Vinar”
SRL „Folicain”
SRL „DKIntertrade”
SRL „Barnad
Vod”,
SRL „VinăriaBostovan”
SA “Ceba-vin”
SA “ImperialVin”
SRL “Podgoria-Vin”
SC “Vinăria
Ţiganca” SRL
SC “Tartcomvin” SRL
SRL „Grintod”,
SA “Botritis”,
SA “VinalCoci”
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DOCUMENT UNIC
Prezentul document unic descrie principalele elemente
ale Caietului de sarcini, cu titlu informativ
Date inițiale

Date modificate

IV. DESCRIEREA PRODUSULUI

IV. DESCRIEREA PRODUSULUI

***
Vinurile licoroase sunt de culoare aurie, care
prin maturare devine chihlimbarie de intensitate variabilă (în cazul vinurilor albe) şi rubinie-rodie pentru
vinurile roşii. Buchetul este bogat şi complex, cu note
florale şi de fructe stafidite, în primii ani de învechire,
care cu creşterea termenului de maturare se completează cu nuanţe de caramelă, nuci prăjite, ciocolată şi condimente dulci, gust onctuos, uşor arzător,
corpolent şi armonios.
Vinurile produse cu IGP “VALUL LUI TRAIAN”
nu trebuie să prezinte defecte organoleptice.

***
Vinurile licoroase posedă culoare aurie, care
prin maturare devine chihlimbarie de intensitate
variabilă (în cazul vinurilor albe) şi rubinie-rodie
pentru vinurile roşii. Buchetul este bogat şi complex,
cu note florale şi de fructe stafidite, în primii ani de
învechire care, cu creşterea termenului de maturare,
se completează cu nuanţe de caramelă, nuci prăjite,
ciocolată şi condimente dulci, gust onctuos, uşor
arzător, corpolent şi armonios.
Vinurile din struguri supracopţi se caracterizează prin conţinutul sporit de alcool şi complexitatea proprietăţilor distinctive, inclusiv pentru vinurile
albe – culoarea de la galben-pai până la auriu cu un
buchet floral combinat cu fructe exotice şi cu o mineralitate lejeră; pentru vinurile roşii – culoarea
roşie-rubinie cu nuanţe violacee şi un buchet de
fructe roşii de pădure condimentat.
Vinurile din struguri stafidiţi se remarcă prin
extractivitate sporită, zahăr rezidual şi un conţinut
mai ridicat de alcool; vinurile albe posedă culoarea
de la galben-auriu la chihlimbariu, iar vinurile roşii
de la roşu-vişiniu până la roşu-cărămiziu; gustul
moale, plin şi buchetul complex cu nuanţe de stafide, fructe uscate cu adiere de miere târzie.

Caracteristicile fizico-chimice ale vinurilor cu IGP
“VALUL LUI TRAIAN”
Vinuri albe, roze şi roşii
Parametrii fizico-chimici
Concentraţia alcoolică totală,
% vol.
- Vinuri albe şi roze
- Vinuri roşii
Concentraţia în masă a acizilor
titrabili (acid tartric), g/I
Concentraţia în masă a acizilor
volatili (acid acetic), g/l
- Vinuri albe şi roze
- Vinuri roşii
Concentraţia în masă a acidului malic, g/l
- Vinuri roşii
- Vinuri albe şi roze
Concentraţia în masă a anhidridei sulfuroase totale
(SO2), mg/l
Vinuri cu o concentraţie în
masă a zahărului < 4 g/l
- Vinuri roşii
- Vinuri albe şi roze
Vinuri cu o concentraţie în masa a zahărului > 4 g/l
- Vinuri roşii
- Vinuri albe şi roze

Minim

Maxim

11,0
11,5

14
14

4,0
1,0
1,2
0,3
facultativ

150
200
200
250

Vinuri spumante, vinuri spumante de calitate,
spumante de calitate de tip aromat
(albe, roze şi roşii)
Parametrii fizico-chimici
Concentraţia alcoolică
totală, % vol. (după fermentare), % vol.
Concentraţia alcoolică dobân-
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Minim

Maxim

10,0

14

6,0

Caracteristicile fizico-chimice ale vinurilor IGP
„VALUL LUI TRAIAN”
Parametrii fizicoMinim
chimici
Vinuri albe, roze şi roşii
Concentraţia alcoolică totală, % vol.:
11,0
 Vinuri albe şi roze
11,5
 Vinuri roşii

Maxim
Conform
normelor
tehnice şi
legislaţiei
în vigoare

Parametrii fizico-chimici trebuie să fie în conformitate
cu cerinţele, normele tehnice şi valorile stabilite de
legislaţia în vigoare.
Vinuri spumante, vinuri spumante de calitate,
spumante de calitate de tip aromat (albe, roze şi
roşii)
Concentraţia alcoo10,0
lică totală (după
fermentare), % vol.
15,0
Concentraţia alcoo6,0
lică dobândită (în
cazul vinurilor spumante de calitate
de tip aromat), %
vol.
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dită, % vol. (în cazul vinurilor
spumante de calitate de tip
aromat), % vol.
Concentraţia alcoolică
totală , % vol. (vin materie
primă), % vol.
Concentraţia în masă
a acizilor titrabili, g/l
Concentraţia în masă a anhidridei sulfuroase totale(SO2),
mg/l
Concentraţia în masă a acizilor volatili (acid acetic), g/l
- Vinuri albe şi roze
- Vinuri roşii
Suprapresiunea în butelie, la
t=20C , (bar)
- spumante de calitate
- spumante, spumante de calitate de tip aromat

Concentraţia
al9,0
coolică totală (vin
materie primă), %
vol.
Parametrii fizico-chimici trebuie să fie în conformitate
cu cerinţele, normele tehnice şi valorile stabilite de
legislaţia în vigoare.
Parametrii fizicoMinim
Maxim
chimici
Vinuri licoroase
Concentraţia al12,0
nu se reglementează
coolică naturală, %
vol.
Concentraţia al15,0
22,0
coolică dobândită,
% vol.
Concentraţia al17,5
nu se reglecoolică totală, %
mentează
vol.:
Parametrii fizico-chimici trebuie să fie în conformitate
cu cerinţele, normele tehnice şi valorile stabilite de
legislaţia în vigoare.

9,0
4,0
185
1,0
1,2
3,5
3,0

Vinuri Licoroase
Parametrii fizico-chimici
Minim
Concentraţia alcoolică naturală, % vol.
3,0
- Vinuri tari
1,2
- Vinuri de desert
Concentraţia alcoolică dobândită, % vol.
17
- Vinuri tari
12
- Vinuri de desert
Concentraţia alcoolică totală,
% vol.
20
- Vinuri tari
13,2
- Vinuri de desert
Concentraţia în masă
4,0
a acizilor titrabili, g/l
Concentraţia în masă a za80
hărului, g/l
15
- Vinuri tari
50
- Vinuri de desert
Concentraţia în masă a anhidridei sulfuroase totale
(SO2), mg/l
Aciditatea volatilă (acid acetic), g/l
- Vinuri albe şi roze
- Vinuri roşii

Maxim
nu se
reglementează
22
20

Adăugător la normele menţionate, se vor efectua cu titlu facultativ următoarele analize: concentraţia în masă a anhidridei sulfuroase libere, extractului sec nereducător, fierului, cuprului, acidului citric, diglucozidului malvidinei, pH, parametri de inofensivitate. Toţi parametrii trebuie să fie în conformitate cu indicii de calitate stabiliţi de actele normative
din domeniu.

nu se
reglementează

120
300
200

1,0
1,2

V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME

V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME

Vinurile care beneficiază de IGP “VALUL LUI
TRAIAN” pot fi fabricate din ansamblul soiurilor de
struguri prezentate pentru fiecare categorie.

Vinurile care beneficiază de IGP „VALUL LUI
TRAIAN” pot fi fabricate din ansamblul soiurilor de
struguri prezentate pentru fiecare categorie.

Soiuri de struguri utilizate la producerea vinurilor:
-

vinuri albe: Aligote A, Alb de Oniţcani A, Bianca
A, Chardonnay A, Feteasca Albă A, Feteasca
Regală A, Floricica A, Hibernal A, Legenda A,
Luminiţa A, Muscat Frontignan A, Muscat de
laloveni A, Muscat Ottonel A, Muller Turgau A,
Pervenet Măgăracea A, Pinot alb A, Pinot Gris S,

Soiuri la producerea vinurilor:
-

vinuri albe: Aligote A, Alb de Oniţcani A, Bianca
A, Chardonnay A, Feteasca Albă A, Feteasca
Regală A, Floricica A, Hibernal A, Legenda A,
Luminiţa A, Muscat Frontignan A, Muscat de
Ialoveni A, Muscat Ottonel A, Muller Turgau A,
Perveneţ Magaracea A, Pinot alb A, Pinot Gris
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-

-

Risling de Rhin A, Riton A, Rkaţiteli A, Sauvignon
A, Silvaner A, Suholimanski belii A, Traminer
roze A, Viorica A, Sortiment alb (care provine din
diferite asamblări din soiurile albe menţionate).
vinuri roze: Cabernet Sauvignon R, Cabernet
Franc R, Codrinski R, Gamay Freaux R, Malbec
R, Merlot R, Pervomaiski R, Pinot Gris S, Pinot
Noir R, Rara Neagră R, Saperavi R, Syrah R,
Sortiment roşu (care provine din diferite asamblări din soiurile roşii menţionate).
vinuri roşii: Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Codrinski, Feteasca Neagră R, Gamay
Freaux, Malbec R, Merlot R, Pervomaiski R, Pinot Noir, Rara Neagră, Saperavi, Syrah R, Sortiment roşu (care provine din diferite asamblări
din soiurile roşii menţionate).

Soiuri de struguri utilizate la producerea vinurilor spumante, a vinurilor spumante de calitate şi spumante de calitate de tip aromat
Aligote A, Bianca A, Chardonnay A, Feteasca
Albă A, Feteasca Regală A, Floricica A, grupa Muscat A , grupa Pinot A/S/R, Risling de Rhin A, Rkaţiteli A, Sauvignon A, Silvaner A, Suholimanski belii A,
Traminer roze A, Viorica A, Cabernet Sauvignon R,
Cabernet Franc R, Codrinski R, Feteasca Neagră R,
Gamay Freaux R, Malbec R, Merlot R, Pervomaiski
R, Pinot Noir R, Rara Neagră R, Saperavi R, Syrah
R.
Soiuri de struguri utilizate la producerea vinurilor licoroase

-

Soiuri la producerea vinurilor spumante, vinurilor spumante de calitate şi spumante de calitate de tip aromat:
Aligote A, Bianca A, Chardonnay A, Feteasca
Albă A, Feteasca Regală A, Floricica A, grupa Muscat A , grupa Pinot A/S/R, Riesling de Rhin A,
Rkaţiteli A, Sauvignon A, Silvaner A, Suholimanski
belii A, Traminer roze A, Viorica A., Cabernet Sauvignon R, Cabernet Franc R, Codrinski R, Feteasca
Neagră R, Gamay Freaux R, Malbec R, Merlot R,
Pervomaiski R, Pinot Noir R, Rara Neagră R, Saperavi R, Syrah R.
Soiuri la producerea vinurilor licoroase:

Feteasca Regală A, Muscat Frontignan A, Muscat de laloveni A, Muscat Ottonel A, Pinot Gris S,
Risling de Rhin A, Rkaţiteli A, Sauvignon A, Silvaner
A, Traminer roze A, Viorica A, Cabernet Sauvignon
R, Cabernet Franc R, Codrinski R, Feteasca Neagră
R, Merlot R, Saperavi.

Feteasca Regală A, Muscat Frontignan A, Muscat de Ialoveni A, Muscat Ottonel A, Pinot Gris S,
Riesling de Rhin A, Rkaţiteli A, Sauvignon A, Silvaner A, Traminer roze A, Viorica A, Cabernet Sauvignon R, Cabernet Franc R, Codrinski R, Feteasca
Neagră R, Merlot R, Saperavi R.

Producţia maximă de struguri la hectar şi randamentul în vin la fabricarea vinurilor cu IGP “VALUL LUI
TRAIAN” nu trebuie să depăşească limitele expuse
în tabel.

Producţia maximă de struguri la hectar şi randamentul de producere în vin

Tipul de produs

Vinuri liniştite albe
şi/sau roze
Vinuri liniştite roşii
Vinuri efervescente
Vinuri licoroase

Recolta
Ranmaximă de
damentul
producere(t/ha) maximal
(dal/t)
10,0
68
8,5
10,0
8,0

65
60
60

Concentraţia în masă a zahărului în struguri şi concentraţia alcoolică naturală trebuie să corespundă
caracteristicilor redate în tabelul de mai jos:

Vinuri albe şi
roze
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-

S, Riesling de Rhin A, Riton A, Rkaţiteli A,
Sauvignon A, Silvaner A, Suholimanski belii A,
Traminer roze A, Viorica A, Sortiment alb (care
provine în diferite asamblări din soiuri albe
menţionate);
vinuri roze: Cabernet Sauvignon R, Cabernet
Franc R, Codrinski R, Gamay Freaux R, Malbec
R, Merlot R, Pervomaiski R, Pinot Gris S, Pinot
Noir R, Rara Neagră R, Saperavi R, Syrah R,
Sortiment roşu (care provine în diferite asamblări
din soiurile roşii menţionate);
vinuri roşii: Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Codrinski, Feteasca Neagră R, Gamay
Freaux, Malbec R, Merlot R, Pervomaiski R, Pinot Noir, Rara Neagră, Saperavi, Syrah R, Sortiment roşu (care provine în diferite asamblări
din soiurile roşii menţionate).

Concentraţia în Concentraţia
masă a zaalcoolică
hărului în strunaturală,
guri, minimum
minimum
185
11,0

Tipul de produs

Recolta
maximă de producere (t/ha)

Vinuri liniştite albe
şi/sau roze
Vinuri liniştite roşii
Vinuri efervescente
Vinuri licoroase
Vinuri din struguri
supracopţi şi stafidiţi

15,0

Randamentul
maximal
(dal/t)
68

13,0
15,0
13,0
8,0

65
58
60
50

Volumul indicat pentru calculul randamentului
(dal/t) se referă la cantitatea de vin obţinut după
înlăturarea drojdiilor şi altor burbe. Drojdiile, burba
şi altele nu pot să depăşească 10 hl/ha din randamentul de producere a vinurilor.
Orice depăşire a randamentului maxim de producere şi/sau cota definită pentru drojdii, precipitate
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Vinuri roşii
Vin materie
primă pentru
producerea vinurilor efervescente
Vinuri licoroase

195
170

11,5
10,0

(produse secundare), se consideră o încălcare a
Caietului de sarcini.
Cerinţe faţă de calitatea strugurilor la recoltare

215

12,0

Concentraţia în masă a zahărului în struguri şi
concentraţia alcoolică naturală trebuie să corespundă caracteristicilor redate în tabelul de mai jos:

Vinuri albe
şi roze
Vinuri roşii
Vin materie
primă pentru
producerea
vinurilor
efervescente
Vinuri
licoroase
Vinuri
din
struguri supracopţi
Vinuri
din
struguri
stafidiţi

VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE
PRODUCERE/PRELUCRARE
Fabricarea vinurilor cu IGP „VALUL LUI TRAIAN”
este efectuată cu respectarea tehnologiilor de cultivare a viţei de vie şi prelucrare a strugurilor şi de
producere a vinurilor.
Tehnologia de cultivare a viţei de vie include:
Plantarea: înaintea plantării viţei de vie este obligatorie analiza solului. Înfiinţarea plantaţiilor viticole
se face cu material biologic certificat.
Densitatea de plantaţie: viile trebuie să prezinte o
densitate minimală de 2500 plante/ha.
Reguli de susţinere a butucilor: viile sunt conduse pe suporturi de tip spalier vertical compus minimum dintr-un fir (sârmă) de bază şi două (monosau duble) superioare. Înălţimea suprafeţei foliare
trebuie să nu fie mai mică decât 0,6 înmulţit la
distanţa dintre rânduri, înălţimea suprafeţei foliare
este măsurată de la primul fir (de bază) şi limita superioară este stabilită la 0,2 m mai sus de firul superior al sistemei de conducere.
Regulile de tăiere: viile sunt tăiate conform metodelor tradiţionale folosite în zona geografică “VALUL LUI TRAIAN”. Indiferent de metoda de tăiere
aplicată, încărcătura maximă la butuc nu trebuie să
depăşească 30 de ochiuri viabili. Tăierea trebuie să
fie efectuată până la 15 aprilie.
Forme de butuci: cordon orizontal bilateral cu
una sau doua tulpini sau unilateral, forma combinată
semiprotejată, evantai unilateral, moldovenească
unilaterală.

Concentraţia
Concentraţia în
masă a zahărului alcoolică naturală, % vol.,
în struguri, g/dm3,
minimum
minimum
185
11,0
195
150

11,5
9,0

200

12,0

250

15,0

272

16,0

VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE
PRODUCERE/PRELUCRARE
Practicile culturale ale plantaţiilor viticole
Metodele de conducere
Plantarea: este obligatorie analiza solului înaintea plantării viţei-de-vie. Înfiinţarea plantaţiilor
viticole se face cu material biologic „certificat” sau
material săditor de categoria biologică „Standard”.
Densitatea de plantaţie: viile trebuie să prezinte o densitate minimală de 2500 plante/ha şi de
cel puţin 3200 plante/ha (plantaţii înfiinţate după
01.01.2020).
Reguli de susţinere a butucilor: viile sunt conduse pe suporturi de tip spalier vertical compus
minimum dintr-un fir (sârmă) de bază şi două (monosau duble) superioare.
Regulile de tăiere: viile sunt tăiate conform
metodelor tradiţionale folosite în zona geografică
„VALUL LUI TRAIAN”. Indiferent de metoda de
tăiere aplicată, încărcătura maximă de ochiuri la
butuc se stabileşte individual de către producător în
funcţie de destinaţia producţiei de struguri în raport
cu: soiul, densitatea plantaţiei, fertilitatea soiului şi
resurselor helio-termice şi pluviometrice locale.
Tăierea trebuie să fie efectuată până la 15 aprilie.
Forme de butuci: cordon orizontal bilateral cu
una sau două tulpini sau unilateral, forma combinată semiprotejată, evantai unilateral, moldovenească
unilaterală sau altele, care asigură butucilor condiţii
optime de dezvoltare.
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Producţia maximă de struguri la hectar: este
stabilită de 10 t/ha (pentru vinurile albe şi roze), 8,5
t/ha (roşii), 10 t/ha (vinuri spumante, vinuri spumante
de calitate şi spumante de calitate de tip aromat) şi
8,0 t/ha (pentru vinurile licoroase).
Pragul de goluri: pragul de goluri în plantaţiile viticole, depăşirea căruia provoacă reducerea proporţională a randamentului autorizat, este de 15%
maximum.
Puritatea soiului: plantaţiile din care se obţin vinurile cu indicaţie geografică “VALUL LUI TRAIAN”
trebuie să posede o puritate de soi de 100%.
***

Producţia maximă de struguri la hectar: este
stabilită de 15,0 t/ha pentru vinurile albe şi roze,
13,0 t/ha pentru vinuri roşii, 15,0 t/ha pentru vinuri
spumante, vinuri spumante de calitate şi spumante
de calitate de tip aromat, 13,0 t/ha pentru vinuri
licoroase şi 8,0 t/ha pentru vinuri din struguri supracopţi şi stafidiţi.
Pragul de goluri: pragul de goluri în plantaţiile
viticole, depăşirea căruia provoacă reducerea proporţională a randamentului autorizat, este de 20%
maximum.
Puritatea soiului: plantaţiile din care se obţin
vinurile cu indicaţie geografică „VALUL LUI TRAIAN”
trebuie să posede o puritate de soi de minimum
85%.
***

Tehnologia de producere a vinurilor cu IGP
“VALUL LUI TRAIAN”

Tehnologia de producere a vinurilor IGP
„VALUL LUI TRAIAN”
***
Scurgerea mustului ravac: se face pe cale
gravitațională şi cu ajutorul preselor pneumatice.
Scurgătoarele dinamice trebuie să posede un şnec,
diametrul căruia este de 400 mm minim. Utilizarea
utilajului modern performant este recomandată.
***
Fermentarea malolactică: este obligatorie pentru vinurile roşii cu concentraţia acidului malic mai
mare de 0,5 g/l.
***
Condiţionarea/Ambalarea: se interzice pasteurizarea vinurilor înainte de îmbuteliere (îmbutelierea
la cald). Dopurile din materiale polimerice sau din
metal (screw cap), care sunt confecţionate din materiale inofensive şi asigură păstrarea calităţii vinului
în timp, sunt permise la îmbutelierea vinurilor IGP
„VALUL LUI TRAIAN”. Păstrarea vinurilor şi a vinurilor materie primă IGP „VALUL LUI TRAIAN” se
efectuează în încăperi curate şi aerisite în condiţii
ce corespund documentelor normative şi legislaţiei
în vigoare.
***
IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA ŞI
ETICHETAREA

***
Scurgerea mustului ravac: se face pe cale gravitaţională. Scurgătoarele dinamice trebuie sa posede
un şnec diametrul căruia este de minim 400 mm.
***
Fermentarea malolactică: este obligatorie pentru
vinurile roşii, conţinutul acidului malic al vinului înainte de îmbuteliere sau de comercializare în vrac
nu trebuie să depăşească 0,3 g/l.
***
Condiţionarea/Ambalarea: se interzice pasteurizarea vinurilor înainte de îmbuteliere (îmbutelierea la
cald). Dopurile de plută tip aglomerat sunt interzise la
îmbutelierea vinurilor cu IGP “VALUL LUI TRAIAN”.
***

IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA ŞI
ETICHETAREA
Indicaţii facultative:
(1) simbolul mărcii „Barza Albă în zbor”;
(2) anul de recoltă, cu condiţia ca cel puţin 85 %
din cantitatea de struguri utilizată în procesul de
producţie să fie recoltată în anul respectiv;
(3) denumirea unuia sau mai multor soiuri de struguri de vinificaţie sau sinonimele acestora utilizate la
producerea vinurilor:
- în cazul în care se menţionează doar un singur soi de struguri de vinificaţie sau sinonimul acestuia, cel puţin 85 % dintre produsele în cauză trebuie
să fie obţinute din soiul respectiv;
- în cazul în care se menţionează două sau mai
multe soiuri de struguri de vinificaţie sau sinonimele
acestora, 100 % dintre produsele în cauză trebuie să
fie obţinute din soiurile respective.
Denumirile soiurilor de struguri de vinificaţie
trebuie să apară în ordine descrescătoare a proporţiei utilizate şi înscrise cu caractere de aceeaşi
dimensiune;
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Reguli specifice de etichetare şi comercializare
***
Indicaţii facultative:
a) anul de recoltă, cu condiţia ca cel puţin 85% din
cantitatea de struguri utilizată în procesul de
producţie să fie recoltată în anul respectiv;
b) denumirea unuia sau mai multor soiuri de struguri de vinificaţie sau sinonimele acestora, utilizate la fabricarea vinurilor:
 în cazul în care se menţionează doar un singur
soi de struguri de vinificaţie sau sinonimul acestuia, cel puţin 85% din produsele în cauză
trebuie să fie obţinute din soiul respectiv;
 în cazul în care se menţionează două sau mai
multe soiuri de struguri de vinificare sau sinonimele acestora, se menţionează 100% din produsele în cauză. Soiurile de struguri de vinificare
trebuie să apară în ordinea descrescătoare a
proporţiei utilizate şi cu caractere de aceeaşi dimensiune;
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(4) menţiuni referitoare la anumite procedee
tehnologice;
(5) indicarea procedeelor tehnologice specifice
aplicate;
(6) codul de bare (dacă este înregistrat).

c) menţiuni referitoare la anumite procedee tehnologice;
d) indicarea procedeelor tehnologice specifice
aplicate;
e) codul cu bare (dacă este înregistrat).

***
X.

***

ALTE CONDIŢII

În scopul asigurării controlului regulilor de producere şi de trasabilitate a vinurilor, toţi agenţii economici din zona IGP “VALUL LUI TRAIAN” sunt obligaţi să ducă evidenţa producţiei, să ţină registre
vitivinicole de evidenţă şi să prezinte declaraţiile
către Asociaţia Uniunea Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate “VALUL LUI TRAIAN”. Asociaţia
Uniunea Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate
„VALUL LUI TRAIAN” se angajează să respecte confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute de la
membrii săi.
Registrele sunt păstrate minimum 3 ani şi sunt
puse la dispoziţia agenţilor serviciilor de control ale
autorităţilor competente şi Comisiei tehnice a Asociaţiei Uniunea Vitivinicolă a Regiunii Geografice
Delimitate „VALUL LUI TRAIAN”.
Titlurile documentelor asociate sunt indicative:
unele din documente pot fi regrupate sau fracţionate
în dependenţă de specificul întreprinderilor şi de
etapele de fabricare a produselor vitivinicole. Arhivarea lor poate fi realizată pe suport de hârtie sau electronic (informatic).

X. ALTE CONDIŢII
Obligaţiile declarative şi de ţinere a registrelor
În scopul asigurării controlului regulilor de producere şi de trasabilitate a vinurilor, toţi agenţii
economici din IGP „VALUL LUI TRAIAN” sunt obligaţi să țină evidenţa producţiei, să ţină registre vitivinicole de evidenţă şi să prezinte declaraţiile către
Asociaţia Vitivinicolă IGP „VALUL LUI TRAIAN”.
Asociaţia Obştească Uniunea Vitivinicolă a Regiunii
Geografice Delimitate „VALUL LUI TRAIAN” se angajează să respecte confidențialitatea tuturor informaţiilor obţinute de la membrii săi.
Registrele sunt păstrate minimum 3 ani şi sunt
puse la dispoziţia agenţilor serviciilor de control a
autorităţilor competente şi Comisiei tehnice a Asociaţiei Obşteşti Uniunea Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „VALUL LUI TRAIAN”.
Titlurile documentelor asociate sunt indicative:
unele dintre documente pot fi regrupate sau fracționate în funcție de specificul întreprinderilor şi de
etapele de fabricare a produselor vitivinicole.
Arhivarea lor poate fi realizată pe suport de
hârtie sau electronic.

XI. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA CAIETULUI DE SARCINI

XI. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA CAIETULUI DE SARCINI

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Details.asp
x?id=3212&cs=3&domain=1

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/PdfHandl
er.ashx?csm=3&domain=1

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.

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI

(11) Nr.
certificatului

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

1
1

2
„MOLDAGROTEHNICA” S.A., MD
Str. Industrială nr. 4, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
ÎCS „SUVOROV-VIN” S.R.L., MD
Str. Columna, 108, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
SAVERGLASS, FR
3 rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, Franţa

3
209

4
0218

5
1999.02.16

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
6
2019.02.16

649

f 2004 0026

2004.02.27

2019.02.27

665

f 2004 0019

2004.02.17

2019.02.17

2
3
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1
4
5
6
7

2
SCURTU Valentin, MD
MD-5800, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova
LEBEDEV Serghei, MD
Bd. Dacia nr. 38/4, ap. 131, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
GUMBATOV MUGABIL ALECPER OGLI, MD
Str. Buna Vestire nr. 15/1, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
GUMBATOV MUGABIL ALECPER OGLI, MD
Str. Buna Vestire nr. 15/1, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

3
1187

4
f 2009 0005

5
2009.02.02

6
2019.02.02

1191

f 2009 0007

2009.02.17

2019.02.17

1586

f 2014 0009

2014.02.19

2019.02.19

1588

f 2014 0010

2014.02.19

2019.02.19

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul depozitului,
numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate
Nr.
crt.

OPI

Nr.
depozit

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date rectificate

(730)
Fisher Controls International
LLC, K Annex, US
8100 West Florissant Avenue,
St. Louis, MISSOURI 63136,
Statele Unite ale Americii
(540)

(730)
Fisher Controls International
LLC, US
K Annex, 8100 West Florissant
Avenue, St. Louis, MISSOURI
63136, Statele Unite ale Americii
(540)

(730)
Angelini Beauty S.p.A., IT
Via Melchiore Gioia,
8 - 20124 Milano, Italia
(730)
BioMarin Pharmaceutical Inc.,
US
105 Digital Drive, Novato, Califormia 94949, Statele Unite ale
Americii

(730)
Angelini Beauty S.p.A., IT
Via Melchiorre Gioia,
8 - 20124 Milano, Italia
(730)
BioMarin Pharmaceutical Inc.,
US
105 Digital Drive, Novato,
California 94949, Statele Unite
ale Americii

1

Cerere de
înregistrare
a mărcii

042887

-

11/2018

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

043517

-

2/2019

3

Marcă

004377

2R 4629

8/2019

4

Mărci

025543
027232

20262
21311

8/2019
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VII
Comisia de Contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de Contestaţii a AGEPI.

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals
Board of AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii
în luna iulie 2019, 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

Rezultatul examinării contestaţiei

3
STRATULAT
Ion, MD

4
2017.10.10
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

5
2019.07.24

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2017.08.11.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

LIPCAN
Ruxanda, MD

2019.01.25
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2019.07.24

ZINCENCO
Alexandr, MD

2019.04.26
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2019.07.24

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2018.11.26 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
produsele „vinuri” din clasa 33 şi pentru
următoarele servicii din clasa 35:
„Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; toate serviciile
referitoare la vinuri din clasa 33”.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.03.01.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

PRODUSE
DE FAMILIE
S.R.L., MD

2019.04.16
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2019.07.24

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.03.01 şi
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea produselor revendicate în
cerere din clasa 29.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Amazon
Europe Core
S.a r.l., LU

2019.04.17
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2019.07.24

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.02.18.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională

038180
2016.01.12

2

STRATULAT
Ion, MD
Marcă naţională

041534
2017.11.16
LIPCAN
Ruxanda, MD

3

Marcă naţională

042160
2018.03.16

4

ZINCENCO
Alexandr, MD
Marcă naţională

042171
2018.03.22

5

PRODUSE DE
FAMILIE S.R.L.,
MD
Marcă naţională

039954
2017.01.05
Amazon Europe
Core S.a r.l., LU
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1
6

2
Marcă naţională

3
SUPRATEN
PLUS S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD

4
2017.08.01
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

5
2019.07.24

6
1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2017.06.05 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
produsele revendicate în cerere din clasa 02.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

SUPRATEN
PLUS S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD

2017.08.01
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2019.07.24

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2017.06.07.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

PRYVATNE
PIDPRYIEMS
TVO
„VYROBNYC
HOTORHOVA
KOMPANIIA
„LUKAS””, UA

2019.04.26
împotriva
hotărârii de
respingere a
cererii de
înregistrare a
desenelor,
modelelor
industriale

2019.07.24

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.02.28.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru finalizarea
procedurilor.

036981
2015.05.07

7

SUPRATEN
PLUS S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD
Marcă naţională

037899
2015.11.18

8

SUPRATEN
PLUS S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD
Desene si
modele
internaţionale

DM/101077
2018.03.31
PRYVATNE
PIDPRYIEMSTV
O
„VYROBNYCHO
-TORHOVA
KOMPANIIA
„LUKAS””, UA
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IX
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău
din 20.02.2019 privind menținerea hotărârii Judecătoriei
Chişinău (sediul Râşcani) din 09.02.2018 privind
decăderea parțială din drepturi a titularului
nr. R 16911
mărcii naționale
Întru executarea Deciziei Colegiului Civil al Curții de Apel Chișinău din 20.02.2019 privind
menținerea hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul Râșcani, din 09.02.2018, în pricina civilă la cererea
de chemare în judecată depusă de Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel, S.A., împotriva
VLADĂNMA S.R.L., intervenient accesoriu AGEPI, privind decăderea parțială din drepturi asupra
mărcii naționale nr. R 16911, în temeiul art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008
privind protecţia mărcilor,
- se consideră decăzut din drepturile asupra mărcii naționale
nr. R 16911 din
08.07.2004 pentru produsele „hârtie, şi anume hârtie pentru fotocopiere şi pentru imprimante cu laser,
cu jet de cerneală şi ofset; plicuri (papetărie); hârtie pentru plotter” din clasa 16 conform CIPS, titularul
VLADĂNMA S.R.L., str. Mugurel, nr. 6, MD-4839, Stăuceni, Chișinău, Republica Moldova, începând
cu data de 06.07.2017.

Cu privire la aplicarea sechestrului
asupra OPI, înregistrate pe numele
titularului PLAYMANIA S.R.L.
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Central, din 09.08.2019 (dosarul
nr. 2i-519/19) privind admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de
insolvabilitate şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului PLAYMANIA S.R.L., IDNO
1005600003377,
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 14284 din 01.07.2005, înregistrate pe numele
titularului PLAYMANIA S.R.L., Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21, bloc 1, ap. 110, MD-2075, Chişinău,
Republica Moldova;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul
juridic al mărcii sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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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 aprobarea 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 al AGEPI nr. 130 din 12.09.2019 a fost aprobată în redacţie nouă
Componenţa nominală a Comisiei de Contestaţii a AGEPI.

Componenţa nominală a Comisiei de Contestaţii
a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Popa Andrei – Director general interimar, preşedinte al Comisiei
Stici Diana – șef Direcţie juridică, vicepreşedinte al Comisiei
Bodarev Luminiţa – consultant superior, Secţia asistenţă juridică şi înregistrare contracte, secretar al
Comisiei
Balabanu Luminiţa – specialist principal, Secţia asistenţă juridică şi înregistrare contracte, secretar al
Comisiei
Membrii Comisiei:
Bologan Galina – consultant principal, Secţia mărci internaţionale
Caisîm Natalia – șef Secţie examinare
Cocieru Ludmila – șef Secţie mărci internaţionale
Colşatschi Dorina – șef Secţie legislaţie
Dadu Elena – șef Secţie asistenţă juridică şi înregistrare contracte
Guşan Ala – specialist principal, Secţia examinare
Iustin Viorel – șef Direcţie brevete
Leviţchi Simion – șef Direcţie mărci şi design industrial
Mogol Natalia – șef adjunct Direcţie mărci şi design industrial
Pulbere Victoria – șef Secţie mărci naţionale
Rusu Tatiana – consultant principal, Secţia mărci naţionale
Şaitan Alexandru – șef Secţie desene şi modele industriale
Ţurcan Jana – consultant principal, Secţia legislaţie
Vataman Doiniţa – consultant superior, Secţia legislaţie
Vermeiuc Lilia - consultant principal, Secţia desene şi modele industriale
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EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ SPECIALIZATĂ ,,INFOINVENT”
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Vă invită la cea de-a
XVI-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, care va avea loc în perioada 20-23
noiembrie 2019 în incinta Centrului Internațional de Expoziții „MOLDEXPO” S.A. din Chișinău.
Evenimentul este organizat în parteneriat cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, Oﬁciul
European de Brevete și CIE „MOLDEXPO” S.A.
EIS „INFOINVENT” este un for recunoscut de proprietate intelectuală, care susține și promovează
creativitatea, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic, realizarea proiectelor
mixte privind implementarea invențiilor, tehnologiilor și materialelor noi în economia națională, precum și
dezvoltarea cooperării tehnico-științiﬁce internaționale.
Evenimentul oferă o platformă ideală pentru stimularea dialogului direct între inventatori, cercetători
și reprezentanți ai mediului de afaceri.
Experți și practicieni locali și internaționali, printre care reprezentanți ai Organizației Mondiale a
Proprietății Intelectuale, ai Oﬁciului European de Brevete și ai oﬁciilor străine de proprietate intelectuală vor
vorbi în cadrul seminarelor, meselor rotunde și atelierelor expoziției despre rolul inovațiilor și al proprietății
intelectuale în dezvoltarea cu succes a afacerilor.
Doritorii au posibilitatea să-și expună invențiile, produsele și/sau serviciile inovative, alături de
reprezentanți din alte țări, în cadrul unei expoziții de inventică.
Informaţia detaliată despre EIS „INFOINVENT-2019” este accesibilă pe pagina: www.infoinvent.md.
Pentru orice întrebări privind organizarea şi desfăşurarea expoziției „INFOINVENT”, Vă rugăm să ne
contactați la tel. 022 400-592, 022 400-593 sau e-mail: infoinvent@agepi.gov.md.
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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;
BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.
Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08
fax: (022) 44-01-19
e-mail: oﬃce@agepi.gov.md
http://agepi.gov.md/
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