AGENŢIA DE STAT
PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
CHIŞINĂU – REPUBLICA MOLDOVA

BULETIN OFICIAL
DE

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

The Oﬃcial Bulletin
of Intellectual Property

1

2021

Publicat la 31 ianuarie 2021

PUBLICAŢIILE AGEPI
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală (BOPI):

•
•

apare din anul 1993, având o periodicitate lunară;

include informaţia oﬁcială referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor de
proprietate industrială (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie acordate, la modiﬁcările intervenite în statutul juridic al cererilor şi titlurilor de protecţie ale OPI, precum şi la rezultatele examinării contestaţiilor în Comisia de contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecătoreşti privind litigiile legate de OPI, informaţii de ordin general.

Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”:

•
•

apare din anul 1995, având o periodicitate semestrială (câte două numere reunite);

abordează multilateral diverse aspecte ale proprietăţii intelectuale, prevederile legislaţiei
naţionale şi internaţionale în domeniu, publică studii semnate de cercetători şi inventatori din diferite domenii ale ştiinţei, economiei şi tehnicii.

Abonarea la publicaţiile AGEPI pe suport de hârtie
este nelimitată şi poate ﬁ efectuată direct la AGEPI
(inclusiv prin fax, e-mail sau online).

Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de abonare, accesaţi:
http://agepi.gov.md/ro/services/biblioteca-pi
Telefon de contact: (+373 22) 40-05-97

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

A p a r e
din octombrie 1993

Nr. 1
31 ianuarie 2021

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea Intelectuală

Director general

(+37322) 40-05-08

Director general
adjunct

(+37322) 40-06-00

Centrala

(+37322) 40-06-07,
40-06-08

Direcţia Brevete

(+37322) 40-06-46

Direcţia Mărci şi Design (+37322) 40-05-30
Industrial
Direcţia Drept
de Autor

(+37322) 40-05-55

Direcţia Comunicare
şi Relaţii Internaționale

(+37322) 40-05-83

Direcţia Juridică

(+37322) 40-05-60

Direcţia Management
Instituțional

(+37322) 40-06-42

Colegiul de redacţie

(+37322) 40-05-89

http://agepi.gov.md/
e-mail: oﬃce@agepi.gov.md
fax: (+373 22) 44-01-19
© AGEPI
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

CUPRINS

Informaţie generală .........................................................5
Invenţii ...........................................................................7
BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate ................15
BB1Y Cereri de brevet de invenție de scurtă durată
publicate ........................................................................23
BB2A Cereri de brevet european pentru care
s-a solicitat validarea în Republica Moldova publicate ...26
FF4A Brevete de invenţie acordate ..............................44
FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate ...49
FG9A Publicarea traducerii fascicolului de brevet
european validat în Republica Moldova ........................66
FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate..……………72
FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
eliberate ........................................................................72
II.
Soiuri de plante ...........................................................73
BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate ....75
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate ................77
III.
Mărci .............................................................................79
Cereri de înregistrare ....................................................82
Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial ....135
Lista certiﬁcatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în decembrie 2020 .......................................140
Lista mărcilor reînnoite ................................................143
IV.
Indicaţii geograﬁce, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate ............................151
Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată
protecţie în Republica Moldova în decembrie 2020,
conform Aranjamentului de la Lisabona ......................153
V.
Design industrial (Desene şi modele industriale) ..155
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate ..................................................................159
FG4L Lista certiﬁcatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate ................................159
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite ......................................................................160
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea
numerelor de înregistrare internaţională
şi în ordinea claselor CIDMI .................................161,162
VI. Modiﬁcări intervenite în statutul juridic
al cererilor şi titlurilor de protecţie ..........................163
Lista modiﬁcărilor ........................................................164
Lista contractelor de cesiune ......................................167
Modiﬁcări în contractele de licenţă ..............................168
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase ......168
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse ...169
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
(cu dreptul de restabilire) ............................................169
MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei,
pentru care termenul de restabilire a expirat ..............169
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a expirat ......................................................................170
FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă
durată respinse ...........................................................170
MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin
neachitarea taxei (cu dreptul de restabilire) ................170
MK4A Lista brevetelor de invenţie de scurtă
durată a căror valabilitate a expirat .............................171
MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea
taxei, pentru care termenul de restabilire a expirat .....171
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase .........172
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse .......172
Lista certiﬁcatelor de înregistrare a mărcilor al căror
termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) .....................................................................173
Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în iunie 2021 .....................................................181
MK4L Lista certiﬁcatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate
a expirat (inclusiv termenul de graţie) .........................184
Lista eratelor ...............................................................185
VII. Comisia de contestaţii a AGEPI ...............................187
VIII. Comisia de mediere ........................................................
IX. Decizii ale instanţelor judecătoreşti ........................191
X.
Monitor .......................................................................193
XI. Materiale de informare din domeniul proprietăţii
intelectuale ......................................................................
I.

3

MD - BOPI 1/2021
CONTENTS
General information ......................................................... 5
I.
Inventions ....................................................................... 7
BB1A Published patent applications ............................. 15
BB1Y Published short-term patent applications ............ 23
BB2A Published European patent applications
for which validation in the Republic of Moldova
has been requested ....................................................... 26
FF4A Granted patents for invention .............................. 44
FF9Y Granted short-term patents for invention ............. 49
FG9A Publication of the translation
of the European patent speciﬁcation validated i
n the Republic of Moldova ............................................. 66
FG4A List of issued patents for invention ...................... 72
FG9Y List of issued short-term patents
for invention ................................................................... 72
II.
Plant varieties .............................................................. 73
BZ9E Published plant variety patent applications ......... 75
FF9E Granted plant variety patents ............................... 77
III.
Trademarks ................................................................... 79
Applications for registration ........................................... 82
Trademarks registered on the basis of partially
accepted applications .................................................. 135
List of trademark registration certiﬁcates
issued in December 2020 ............................................ 140
List of renewed trademarks ......................................... 143
IV.
Geographical indications, appellations
of origin, traditional specialties guaranteed ........... 151
List of appellations of origin for which protection
was granted in the Republic of Moldova in
December 2020 under the Lisbon Agreement ............. 153
V.
Industrial design ........................................................ 155
FF4L List of registered industrial designs ....................... 159
FG4L List of issued industrial design registration
certiﬁcates ....................................................................... 159
ND4L List of renewed industrial designs ..................... 160
FG4L List of industrial designs registered
in the Republic of Moldova according to the Hague
Agreement grouped in the numerical order
and in the order of the ICID .................................. 161,162
VI. Amendments in the legal status
of applications and titles of protection .................... 163
List of amendments ..................................................... 164
List of assignment agreements .................................... 167
Amendments to license agreements ........................... 168
FA9A List of withdrawn patent applications ................. 168
FС9A List of rejected patent applications ..................... 169
MM4A List of invalid patents for invention
by nonpayment of fee (with the right of revalidation) ... 169
MM4A List of invalid patents for invention
by nonpayment of fee, for which the term
of revalidation has expired ........................................... 169
MK4A List of patents for invention the term
of validity of which has expired .................................... 170
FC9Y List of rejected short-term patent
applications .................................................................. 170
MM9Y List of invalid short-term patents
for invention by nonpayment of fee
(with the right of revalidation) ....................................... 170
MK4A List of short-term patents for invention
the term of validity of which has expired ..................... 171
MM9E List of invalid plant variety patents
by nonpayment of fee, for which the term
of revalidation has expired ........................................... 171
List of withdrawn trademark applications .................... 172
List of rejected trademark applications ........................ 172
List of trademark registration certiﬁcates
the term of validity of which has expired
(including the grace period) ......................................... 173
List of trademarks the term of validity of which
expires in June 2021 .................................................... 181
MK4L List of industrial design registration
certiﬁcates the term of validity of which
has expired (including the grace period) ...................... 184
Errata ........................................................................... 185
VII. Appeals Board of the AGEPI ..................................... 187
VIII. Mediation Board ..............................................................
IX. Court decisions .......................................................... 191
X.
Monitor ........................................................................ 193
XI. Intellectual property information materials ...................

4

СОДЕРЖАНИЕ
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Общая информация ..................................................................5
Изобретения ..............................................................................7
BB1A Опубликованные заявки на патент на изобретение ...15
BB1Y Опубликованные заявки на краткосрочный
патент на изобретение ............................................................23
BB2A Опубликованные заявки на европейский
патент, для которых была испрошена валидация
в Республике Молдова ............................................................26
FF4A Предоставленные патенты на изобретения .................. 44
FF9Y Предоставленные краткосрочные патенты на
изобретения ..............................................................................49
FG9A Публикация перевода описания изобретения
к европейскому патенту, валидированному в Республике
Молдова ....................................................................................66
FG4A Перечень выданных патентов на изобретения ...........72
FG9Y Перечень выданных краткосрочных патентов
на изобретения .........................................................................72
Сорта растений ......................................................................73
BZ9E Опубликованные заявки на патент на сорт растения ...75
FF9E Предоставленные патенты на сорт растения ..............77
Товарные знаки ......................................................................79
Заявки на регистрацию ............................................................82
Товарные знаки, зарегистрированные на основании
частично акцептированных заявок .......................................135
Перечень свидетельств о регистрации товарных знаков,
выданных в декабре 2020 г. ..................................................140
Перечень продленных товарных знаков .............................143
Географические указания, наименования мест
происхождения, гарантированные
традиционные продукты ....................................................151
Перечень наименований мест происхождения,
которым была предоставлена охрана
в Республике Молдова в декабре 2020 г. на основании
Лиссабонского соглашения ...................................................153
Промышленные рисунки и модели ..................................155
FF4L Перечень зарегистрированных промышленных
рисунков и моделей ...............................................................159
FG4L Перечень выданных свидетельств
о регистрации промышленных рисунков и моделей ...........159
ND4L Перечень продленных промышленных
рисунков и моделей ...............................................................160
FG4L Перечень промышленных рисунков и моделей,
зарегистрированных в Республике Молдова в соответствии
с Гаагским соглашением, расположенных
в порядке номеров и по классам МКПО ........................161,162
Изменения в юридическом статусе заявок
и охранных документов ......................................................163
Перечень изменений .............................................................164
Перечень договоров об уступке ............................................167
Изменения в лицензионных договорах ................................168
FA9A Перечень отозванных заявок на патент .....................168
FС9A Перечень отклоненных заявок на патент ..................169
MM4A Перечень патентов на изобретения,
срок действия которых истек в связи с неуплатой
таксы (с правом восстановления) .........................................169
MM4A Перечень патентов на изобретения,
срок действия которых истек в связи с неуплатой
таксы, для которых срок восстановления истек ..................169
MK4A Перечень патентов на изобретения,
срок действия которых истек ................................................170
FС9Y Перечень отклоненных заявок
на краткосрочный патент .......................................................170
MM9Y Перечень краткосрочных патентов на изобретения,
срок действия которых истек в связи с неуплатой таксы
(с правом восстановления) ...................................................170
MK4A Перечень краткосрочных патентов
на изобретения, срок действия которых истек ....................171
MM9E Перечень патентов на сорт растения,
срок действия которых истек в связи с неуплатой таксы,
для которых срок восстановления истек ..............................171
Перечень отозванных заявок на товарные знаки ................172
Перечень отклоненных заявок на товарные знаки .............172
Перечень свидетельств о регистрации
товарных знаков, срок действия которых истек
(включая льготный период) ...................................................173
Перечень товарных знаков, срок действия которых
истекает в июне 2021 г. ..........................................................181
MK4L Перечень свидетельств о регистрации
промышленных рисунков и моделей, срок действия
которых истек (включая льготный период) ..........................184
Перечень поправок ................................................................185
Комиссия AGEPI по рассмотрению возражений ............187
Комиссия по медиации .............................................................
Решения судебных инстанций ..........................................191
Monitor ....................................................................................193
Информационные материалы из области
интеллектуальной собственности ..........................................

MD - BOPI 1/2021

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

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

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

AR
AT
AU
AZ
BA
BD
BE
BF
BG
BM
BN
BR
BS
BT
BX
BY
CA
CF
CG
CH
CI
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DK
DO
DZ

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

EA
EC
EE
EG
EM

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

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM
JO

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

JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KY
KZ
LA

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

OM
PA
PE

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

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

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

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 50/2008 privind
protecţia invenţiilor.

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

L

egal protection of inventions in the Republic of Moldova is aﬀorded on the basis of the Law
No. 50/2008 on the Protection of Inventions.
In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to
the priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention
may be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be ﬁled with the AGEPI, directly or through a representative, by any
person entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for in Art. 33 of the Law.
In the Section are published data on patent applications, granted patents and short-term patents for
invention, particularly bibliographic data, abstracts and, where appropriate, graphic materials thereof,
bibliographic data on European patent applications for which validation in the Republic of Moldova
is sought and on validated European patents, and lists of issued patents and short-term patents for
invention.
The abstacts of the patent applications and of the granted patents are published in the order of the
International Patent Classiﬁcation (IPC) indexes, the ﬁrst letter being the symbol of a IPC section.

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
№ 50/2008 об охране изобретений.
В соответствии с Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.
Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в
ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на изобретения, о предоставленных патентах
на изобретения и краткосрочных патентах, в частности библиографические данные, рефераты
и при необходимости их графические изображения, библиографические данные, относящиеся к
заявкам на европейские патенты, валидация которых была испрошена в Республике Молдова, и
к валидированным европейским патентам, а также перечни выданных патентов на изобретения и
краткосрочных патентов на изобретения.
Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR THE IDENTIFICATION BIBLIOGRAPHIC DATA
IN PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI,
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9
КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(11) Numărul titlului de protecţie
Number of the title of protection
Номер охранного документа
(12) Denumirea tipului de document
Designation of the kind of document
Наименование типа документа
(13) Codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС
(15) Informaţii privind corectarea sau modiﬁcarea documentului
Document correction or modiﬁcation information
Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ
(21) Numărul de depozit
Number assigned to the application
Номер заявки
(22) Data de depozit
Date of ﬁling the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number assigned to priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data de depozit a cererii prioritare
Date of ﬁling of priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: number of BOPI, year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год
(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european
Date of publication of the translation of the claims of an European patent application
Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент
Data publicării traducerii revendicărilor modiﬁcate
Date of publication of the translation of the amended claims
Дата публикации перевода измененной формулы
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modiﬁcat
Date of publication of a corrected or modiﬁed document
Дата публикации скорректированного или измененного документа
(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat
Date of publication of the translation of the validated European patent speciﬁcation
Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента
Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modiﬁcată
Date of publication of the translation of the validated European patent speciﬁcation
maintained in its amended form
Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента
в измененной форме
(51) Clasiﬁcarea Internaţională de Brevete
International Patent Classiﬁcation
Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
Title of the invention or name of the plant variety
Название изобретения или наименование сорта растения
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
Number and ﬁling date of the earlier application from which the present patent document has
been divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67) Numărul cererii transformate şi data transformării
Number of converted patent application and date of conversion
Номер преобразованной заявки и дата преобразования
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certiﬁcatul complementar de protecţie
Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certiﬁcate
Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) код страны в соответствии
со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя или наименование патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со
Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
(80) Data publicării de către OEB a menţiunii acordării brevetului european
Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO
Дата публикации ЕПВ сведений о предоставлении европейского патента
Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinerea brevetului european în forma modiﬁcată
Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO in its amended form
Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме
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(82) Data publicării solicitării de validare a brevetului european
Date of publication of the request for validation of the European patent
Дата публикации заявки о валидации европейского патента
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
PCT international application: number and ﬁling date
Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data
Publication of the PCT international application or the community plant variety application (EC): number and date
Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи
(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos
sau ﬁtofarmaceutic
Number and date of the ﬁrst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product
on the market in the Republic of Moldova
Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического
продукта на территории Республики Молдова
(94) Data expirării termenului de valabilitate a certiﬁcatului complementar de protecţie
Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certiﬁcate
Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране
(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certiﬁcatul
complementar de protecţie
Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection
certiﬁcate has been applied for or issued
Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или
выдано дополнительное свидетельство об охране
(96) Numărul cererii şi data de depozit a cererii de brevet european
Number and ﬁling date of the European patent application
Номер и дата подачи заявки на европейский патент
(97) Numărul 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 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
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
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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
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
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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

FF9Y

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
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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
ML9Y Lista cererilor de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată respinse
List of refused applications for extension of the term of validity of a short-term patent
Перечень отклоненных заявок на продление срока действия краткосрочного патента

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

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

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

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

A

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

B

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

C

D
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate /
Published patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на изобретение
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor de
brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile
publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda copii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.
Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are
available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered
for payment of an additional fee.
According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the
publication of the patent application, any third party may present observations concerning the
patentability of the invention to which the application relates.

P

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50/2008 об охране изобретений. Описания к
заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе
представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения,
являющегося предметом заявки на патент.
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(21)
(51)

a 2020 0065 (13) A2
Int. Cl.: A01B 29/04 (2006.01)
A01B 29/06 (2006.01)
(22) 2019.03.18
(31) P-1800101
(32) 2018.03.23
(33) HU
(85) 2020.08.04
(86) PCT/HU2019/050011, 2019.03.18
(87) WO 2019/180472 A1, 2019.09.26
(71)(72) HORVÁTH Benedek, HU
(74) CORCODEL Angela
(54) Utilaj agricol pentru prelucrarea solului, în
special tăvălug
(57) Prezenta invenţie se referă la utilaj agricol
pentru prelucrarea solului, în special la un
tăvălug rotativ pentru prelucrarea solului după
arat şi/sau pregătirea patului de seminţe.
Tăvălugul rotativ (6) conţine o structură a
tăvălugului (6A), care include o multitudine de
discuri coaxiale (17, 18), asociate cu lame de
zdrobire longitudinale (19), care se extind de
la un capăt spre capătul opus de-a lungul axei
principale (24) a structurii tăvălugului (6A).
Lamele de zdrobire (19) formează spaţiul
interior (20) al structurii tăvălugului (6A),
totodată spaţiul interior (20) menţionat este
accesibil prin găurile (21), prevăzute între
lamele de zdrobire (19). Structura tăvălugului
(6A) este configurată astfel, încât să se
rotească în jurul axei principale (24). De
asemenea, structura tăvălugului (6A) conţine
un răzuitor interior staţionar, dispus în spaţiul
interior (20) al structurii tăvălugului (6A) la o
distanţă de la lamele de zdrobire (19). Esenţa
invenţiei constă în aceea că răzuitorul interior
staţionar, dispus în spaţiul interior (20) al
structurii tăvălugului (6A), interacţionează cu
lamele de zdrobire (19) astfel, încât distanţa
radială dintre marginea radială interioară a
lamei (19) şi marginea radială exterioară a
răzuitorului să fie redusă esenţial, preferenţial
cel mult 2,5 cm. Din altă parte, cel puţin un
capăt, preferenţial ambele capete, al(e)
răzuitorului interior staţionar este/sunt unit(e)
cu osia(ile) (23) a(le) tăvălugului rotativ (6)
printr-un element elastic în spaţiul interior (20)
al structurii (6A) tăvălugului rotativ (6).
Revendicări: 3
Figuri: 4

(54)
(57)
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*
* *
Agricultural tillage implement, mainly rolling basket
The present invention relates to an agricultural tillage implement, mainly rolling basket for

tillage works after plowing and/or seedbed
preparation.
This rolling basket (6) comprises a basket
structure (6A) including a plurality of coaxial
discs (17, 18) associated with longitudinal
crushing blades (19) extending from one end
to an opposing end along a major axis (24) of
the basket structure (6A). The crushing
blades (19) define an inner space (20) of the
basket structure (6A), and said inner space
(20) being accessible through openings (21)
provided between the crushing blades (19).
The basket structure (6A) is configured in
such a way to rotate around the major axis
(24). Furthermore, the basket structure (6A)
comprises a stationary internal scraper arranged in the inner space (20) of the basket
structure (6A) at a distance from the crushing
blades (19). The essence of the invention lies
in that the stationary internal scraper arranged
in the inner space (20) of the basket structure
(6A) is in cooperation with the crushing blades
(19) so that the radial distance between the
radially inner edge of the blades (19) and the
radially outer edge of the scraper has been
significantly reduced, preferably at most to 2.5
cm. On the other hand, at least one end, but
preferably both ends of the stationary internal
scraper is/are connected to stationary shaft
pin(s) (23) of the rotary basket (6) via an elastic member in the inner space (20) of the
structure (6A) of the rolling basket (6).
Claims: 3
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Сельскохозяйственное
почвообрабатывающее орудие, а именно каток
Настоящее изобретение относится к сельскохозяйственному почвообрабатывающему орудию, а именно к вращающемуся катку для обработки почвы после вспашки
и/или подготовки семенного ложа.
Вращающийся каток (6) содержит структуру катка (6A), которая включает множество
коаксиальных дисков (17, 18), связанных с
продольными дробильными лезвиями (19),
которые проходят от одного конца к противоположному концу вдоль главной оси (24)
структуры катка (6А). Дробильные лезвия
(19) образуют внутреннее пространство
(20) структуры катка (6А), при этом упомянутое внутреннее пространство (20) доступно через отверстия (21), предусмотренные между дробильными лезвиями
(19). Структура катка (6A) выполнена таким

INVENȚII
образом, чтобы вращалась вокруг главной
оси (24). Также структура катка (6А) содержит стационарный внутренний скребок,
расположенный во внутреннем пространстве (20) структуры катка (6А) на расстоянии от дробильных лезвий (19). Сущность
изобретения заключается в том, что стационарный внутренний скребок, расположенный во внутреннем пространстве (20)
структуры катка (6A), взаимодействует с
дробильными лезвиями (19) таким образом, чтобы радиальное расстояние между
радиальным внутренним краем лезвия (19)
и радиальным внешним краем скребка было значительно уменьшено, предпочтительно не более 2,5 см. С другой стороны,
по крайней мере, один конец, предпочтительно оба конца, неподвижного внутреннего скребка соединен(ы) с осью/осями
(23) вращающегося катка (6) упругим элементом во внутреннем пространстве (20)
структуры (6А) вращающегося катка (6).

MD - BOPI 1/2021
lizează cu semănători, care permit semănatul
în benzi din două rânduri. Procedeul permite
efectuarea irigării prin picurare, afânarea solului între benzi, introducerea îngrăşămintelor şi
biostimulatorilor, îndepărtarea frunzelor de pe
tulpini, uscarea biomasei plantelor pe rădăcini, recoltarea mecanizată în snopi.
Procedeul asigură majorarea intensităţii iradierii naturale a plantelor de sorg, indicelui suprafeţei frunzelor, randamentului biomasei,
cotei părţi a tulpinilor fără frunze şi concentraţiei glucidelor în suc.
Revendicări: 7
Figuri: 2

(54)
(57)

П. формулы: 3
Фиг.: 4

(21)
(51)

a 2019 0061 (13) A2
Int. Cl.: A01C 7/00 (2006.01)
A01C 19/00 (2006.01)
A01G 22/00 (2018.01)
(22) 2019.07.18
(71)(72) MORARU Gheorghe, MD
(54) Procedeu de cultivare a plantelor de sorg
zaharat cu tulpină înaltă
(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi
utilizată pentru cultivarea soiurilor de sorg zaharat cu tulpină înaltă.
Procedeul de cultivare a plantelor de sorg zaharat cu tulpină înaltă include cultivarea plantelor în semănătură în benzi, alcătuite din două rânduri cu distanţa dintre rânduri de 15-25
cm şi distanţa dintre benzi de 90-130 cm. De
asemenea, se propune varianta de cultivare
prin plantarea cu plantule cu 6-8 frunze dezvoltate. Însămânţarea sorgului zaharat se rea-

*
* *
Process for cultivating tall-stemmed sweet
sorghum plants
The invention relates to agriculture and can
be used for cultivating tall-stemmed sweet
sorghum varieties.
The process for cultivating tall-stemmed
sweet sorghum plants includes cultivation of
plants by band double-row sowing, with a distance between rows of 15-25 cm and a distance between bands of 90-130 cm. The option of cultivation by planting seedlings with 68 developed leaves is also provided. Sowing
of sweet sorghum seeds is carried out by
seeders, allowing of band double-row sowing.
The process allows of drip irrigation, inter-row
loosening, introduction of fertilizers and biostimulants, removal of leaves from stems,
drying of plant biomass on the vine, mechanized harvesting in sheaves.
The process provides for an increase in the
intensity of natural illumination of sorghum
plants, leaf surface index, biomass yield, proportion of leafless stems and sugar content in
juice.
Claims: 7
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ возделывания высокостебельных растений сахарного сорго
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для возделывания сортов сахарного сорго с высокорослым стеблем.
Способ возделывания высокостебельных
растений сахарного сорго включает возделывание растений полосным двухстрочным посевом, с расстоянием между строками в 15-25 см и расстоянием между полосами в 90-130 см. Предусматривается
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также вариант возделывания путем посадки рассадой с 6-8 развитыми листьями.
Посев семян сахарного сорго осуществляется сеялками, позволяющими полосный
двухстрочный посев. Способ позволяет
проведение капельного орошения, рыхление междурядий, введение удобрений и
биостимуляторов, удаление со стеблей
листьев, подсушивание биомассы растений на корню, механизированную уборку в
снопах.
Способ обеспечивает увеличение интенсивности естественной освещенности растений сорго, индекса листовой поверхности, урожайности биомассы, долевого содержания обезлиственных стеблей и сахаристости сока.

(54)

(57)

П. формулы: 7
Фиг.: 2

Electric surgical instrument with removable structure and method for sterilization
thereof
The invention relates to an electric surgical
instrument with removable structure intended
for use in surgical operations, and to a method for sterilization thereof.
The instrument, according to the invention,
consists of a metal body (1), an electric motor
(2), a control board, a transmission, a power
source (5), and is equipped with a single button for controlling the speed and direction of
rotation (8) of the motor (2). The method for
sterilizing the said instrument includes removal of the motor (2), control board, transmission
and power source (5), followed by sterilization
of the empty body (1) to prevent the impact of
aggressive factors on sensitive components.
Claims: 7
Fig.: 1
*
*

(21)
(51)

a 2019 0065 (13) A2
Int. Cl.: A61B 17/16 (2006.01)
A61B 50/30 (2016.01)
B25F 5/02 (2006.01)
(22) 2019.07.21
(71)(72) MORARU Eugen, MD
(74) PARASCA Dumitru
(54) Instrument chirurgical electric cu structură
detaşabilă şi metodă de sterilizare a lui
(57) Invenţia se referă la un instrument chirurgical
electric cu structură detaşabilă, destinat utilizării în operaţiile chirurgicale, şi la o metodă
de sterilizare a acestuia.
Instrumentul, conform invenţiei, este alcătuit
dintr-o carcasă (1) metalică, motor electric (2),
placă de comandă, transmisie, sursă de
energie (5), şi este dotat cu un buton comun
pentru controlul vitezei şi direcţiei de rotaţie
(8) a motorului (2). Metoda de sterilizare a instrumentului menţionat include extragerea
motorului (2), plăcii de comandă, transmisiei
şi a sursei de energie (5), după care urmează
sterilizarea carcasei (1) goale pentru prevenirea impactului unor factori agresivi asupra
componentelor sensibile.
Revendicări: 7
Figuri: 1
*
*
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(54)

(57)

*
Хирургический электрический инструмент со съемной конструкцией и способ
его стерилизации
Изобретение относится к электрическому
хирургическому инструменту со съемной
конструкцией, предназначенному для использования в хирургических операциях, и
к способу его стерилизации.
Инструмент, согласно изобретению, состоит из металлического корпуса (1), электрического двигателя (2), платы управления,
трансмиссии, источника питания (5) и оборудован единой кнопкой для управления
скоростью и направлением вращения (8)
двигателя (2). Способ стерилизации упомянутого инструмента включает извлечение двигателя (2), платы управления,
трансмиссии и источника питания (5), после чего следует стерилизация пустого
корпуса (1) для предотвращения воздействия агрессивных факторов на чувствительные компоненты.
П. формулы: 7
Фиг.: 1
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de 5-10 m3/m3, la raportul volumic cantitativ al
hidrogenului şi conţinutului sumar de dioxid
de carbon şi oxid de carbon în amestecul gazos de 1:(0,3-0,5), în calitate de deşeuri cu
conţinut de celuloză sunt utilizate tăieturile
fragmentate ale viţei-de-vie sau lemnului,
şi/sau frunzişul căzut, iar în calitate de catalizator de gazificare se utilizează magnetitul
granulat.
Revendicări: 3
Figuri: 1

(54)
(57)

(21)
(51)

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

a 2019 0055 (13) A2
Int. Cl.: C02F 11/04 (2006.01)
C02F 11/10 (2006.01)
C02F 11/148 (2019.01)
C12P 5/02 (2006.01)
C02F 3/28 (2006.01)
C02F 103/32 (2006.01)
C02F 103/20 (2006.01)
C10L 3/08 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
C05F 17/80 (2020.01)
2019.07.08
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga,
MD; NENNO Vladimir, MD
Procedeu combinat de obţinere a
metanului
Invenţia se referă la procedee de obţinere a
biogazului prin procesarea deşeurilor organice comunale şi din agricultură ale proceselor
creşterii animalelor, păsărilor, producţiei vegetale, deşeurilor alimentare şi celor cu conţinut
de celuloză de la procesarea lemnului şi din
gunoişti şi poate fi utilizată pentru producerea
combustibilului gazos şi a îngrăşămintelor
organo-minerale.
Procedeul combinat propus de obţinere a metanului include fermentarea metanogenă anaerobă a biomasei de vinasă cu trecerea prin
aceasta a amestecului gazos cu conţinut de
hidrogen, totodată în calitate de amestec gazos se utilizează gazul de generator, obţinut
în urma gazificării catalitice a deşeurilor organice cu conţinut de celuloză, care este dozat
în biomasa de vinasă fermentată în cantitate

*
* *
Combined method for producing methane
The invention relates to methods for producing biogas by processing municipal and agricultural organic waste from livestock, poultry
farming, plant growing processes, food and
cellulose-containing waste from woodworking
and landfills and can be used for producing
gaseous fuel and organic-mineral fertilizers.
The proposed combined method for producing methane includes anaerobic methane
fermentation of vinasse biomass by passing a
hydrogen-containing gaseous mixture through
it, at the same time as gaseous mixture is
used a generator gas, obtained during the
catalytic gasification of cellulose-containing
organic waste, which is dosed into the fermented vinasse biomass in an amount of 5-10
m3/m3, with the quantitative volumetric ratio of
hydrogen and the total content of carbon dioxide and carbon monoxide in the gaseous mixture of 1:(0.3-0.5), as cellulose-containing
waste are used crushed grapevine or wood
scraps, and/or fallen leaves, and as gasification catalyst is used granular magnetite.
Claims: 3
Fig.: 1

(54)
(57)

*
* *
Комбинированный способ получения
метана
Изобретение относится к способам получения биогаза путем переработки коммунальных и сельскохозяйственных органических отходов от процессов животноводства, птицеводства, растениеводства, пищевых и целлюлозосодержащих отходов
деревообработки и мусорных свалок и может быть использовано для получения газообразного
топлива
и
органоминеральных удобрений.
Предлагаемый комбинированный способ
получения метана включает анаэробное
метановое брожение биомассы барды при
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пропускании через нее водородсодержащей газообразной смеси, при этом в качестве газообразной смеси используют генераторный газ, получаемый при каталитической газификации целлюлозосодержащих
органических отходов, который дозируют в
ферментируемую биомассу барды в количестве 5-10 m3/m3, с количественным объемным соотношением водорода и суммарного содержания углекислого газа и монооксида углерода в газовой смеси 1:(0,30,5), в качестве целлюлозосодержащих отходов используют раздробленные обрезки
виноградной лозы или древесины, и/либо
опавшую листву, а в качестве катализатора газификации используют гранулированный магнетит.

INVENTIONS
a valorii biologice şi autopurificare a apelor
naturale, şi caracterizează prezenţa sau absenţa factorilor de toxicitate a apelor.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
(57)

П. формулы: 3
Фиг.: 1

(21)
(51)

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

20

a 2019 0063 (13) A2
Int. Cl.: G01N 21/3577 (2014.01)
G01N 21/79 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
G01N 31/16 (2006.01)
C01B 15/01 (2006.01)
2019.07.19
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
DUCA Gheorghe, MD; GLADCHI Viorica, MD;
BUNDUCHI Elena, MD
Metodă de estimare a stării ecochimice a
apelor de suprafaţă
Invenţia se referă la chimia ecologică şi poate
fi utilizată în estimarea stării ecochimice a
apelor naturale şi în caracterizarea complexă
a ecosistemului acvatic cercetat.
Se propune o metodă de estimare a stării
ecochimice a apelor de suprafaţă, care prevede determinarea spectrofotometrică în apă
a concentraţiei staţionare de peroxid de hidrogen sau a substanţelor reducătoare de tip
peroxidazic, care se oxidează preferenţial cu
peroxidul de hidrogen şi înregistrarea stării
oxidante sau stării reducătoare a apei, utilizând parametrul cinetic starea redox.
În metoda propusă se determină rapid şi eficient, fără a necesita aparataj sofisticat, raportul dintre echivalenţii redox activi, care joacă un rol principal în procesele de asigurare

*
* *
Method for assessing the ecochemical
state of surface waters
The invention relates to environmental chemistry and can be used in assessing the ecochemical state of natural waters and in complexly assessing the studied aquatic ecosystem.
A method for assessing the ecochemical state
of surface waters is proposed, which provides
for the spectrophotometric determination in
water of the stationary concentration of hydrogen peroxide or reducing substances of
peroxidase nature, which are oxidized mainly
by hydrogen peroxide and the registration of
the oxidation or reduction state of water using
the kinetic parameter of the redox state.
In the proposed invention, it is quickly and
easily determined, without requiring special
equipment, the ratio between active redox
components, which play a major role in the
processes of maintaining the biological usefulness and self-purification of natural waters,
and characterize the presence or absence of
water toxicity factors.
Claims: 1
Fig.: 1
*
*

(54)
(57)

*
Метод оценки экохимического состояния поверхностных вод
Изобретение относится к экологической
химии и может быть использовано в оценке экохимического состояния природных
вод и в комплексной оценке экосистемы
изучаемого водного объекта.
Предлагается метод оценки экохимического состояния поверхностных вод, который
предусматривает спектрофотометрическое
определение в воде стационарной концентрации пероксида водорода или восстановительных веществ пероксидазной природы, которые окисляются преимущественно
пероксидом водорода, и регистрацию
окислительного или восстановительного
состояния воды, используя кинетический
параметр редокс состояние.

INVENȚII
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В предлагаемом изобретении определяется быстро и легко, не требуя специального
оборудования, соотношение между активными редокс компонентами, которые играют главную роль в процессах поддержания
биологической полноценности и самоочищения природных вод и характеризуют
присутствие или отсутствие факторов токсичности воды.

(54)

(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(21) a 2019 0047 (13) A2
(51) Int. Cl.: G06Q 20/18 (2012.01)
(22) 2019.06.04
(71)(72)
BELIKOV
Petr
Anatolievichi,
RU;
MALINOVSCHI Galina, MD
(74) SOCOLOV Olga
(54) Procedeu de vânzare on-line a produselor
şi serviciilor şi dispozitiv vending pentru
realizarea procedeului
(57) Invenţia se referă la procedee şi dispozitive
de vânzare on-line a produselor şi serviciilor
prin terminale, smartphone-uri şi computere
personale, şi poate fi utilizată, preferenţial, în
prezenţa restricţiilor la posibilitatea de achiziţionare a produselor şi serviciilor pentru anumite categorii de persoane, de exemplu, care
nu au atins o anumită vârstă.
Procedeul constă în aceea că se activează
aplicaţia Internet a serverului web al centrului
de autorizare şi prelucrare pentru oferirea de
către magazinul on-line a listei de produse şi
servicii propuse şi efectuarea de către cumpărător a alegerii produsului şi/sau serviciului din
această listă, se exclud datele despre acele
produse şi servicii, care nu sunt admise spre
vânzare persoanelor corespunzătoare la identificarea acestora, şi se blochează efectuarea
plăţii de către aceste persoane pentru aceste
produse şi servicii.
Rezultatul tehnic constă în sporirea siguranţei
şi protecţiei vânzărilor on-line de produse şi
servicii prin implementarea operaţiunilor suplimentare privind asigurarea posibilităţii de
interzicere a vizualizării şi achiziţionării produselor şi serviciilor corespunzătoare de către
cumpărători în prezenţa unor restricţii.
Revendicări: 2
Figuri: 1
*
*

*

Method for online sale of goods and services and vending device for implementing
the method
The invention relates to methods and devices
for online sale of goods and services through
terminals, smart phones and personal computers, and can be used, mainly, in the presence of restrictions on the ability to purchase
goods and services to persons of certain categories, for example, under a certain age.
The method consists in activating the Internet
application of the web server of the authorization and processing center for the Internet
store to offer the list of proposed products and
services and for the buyer to choose the
product and/or service from this list, excluding
data on those goods and services that are not
allowed to be sold to the relevant persons upon their identification, and blocking these persons from making payments for these goods
and services.
The technical result consists in increasing the
safety and security of online sales of goods
and services by implementing additional operations to ensure the possibility of prohibiting
the visualization and purchase of the corresponding goods and services by buyers in the
presence of restrictions.
Claims: 2
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Способ онлайн продажи товаров и
услуг и вендинговое устройство для
реализации способа
Изобретение относится к способам и
устройствам онлайн продажи товаров и
услуг
через
терминалы,
смарттелефоны и персональные компьютеры,
и может быть использовано, преимущественно, при наличии ограничений на
возможность приобретения товаров и
услуг лицам определенных категорий,
например, не достигшим определенного
возраста.
Способ заключается в том, что активируют интернет-приложение веб-сервера
центра авторизации и обработки для
предоставления
интернет-магазином
перечня предлагаемых товаров и услуг
и осуществления покупателем выбора
товара и/или услуги из этого перечня,
исключают данные о тех товарах и услугах, которые не допускается продавать
соответствующим лицам при их идентификации, и блокируют этим лицам проведение платежа за эти товары и услуги.
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The positions, wherein are placed the doses,
are isolated from the main body of the guitar
by a groove, cut around and below, having
only a small connection to the guitar body
through a leg. This system allows the wood
dose positions to vibrate slightly, entering into
resonance with the strings and body of the
guitar, which affects the timbre of the sound
and its color at the output to the amplifier
through electromagnetic doses that pick up
the vibrations of the metal strings.
The same happens through the natural sound
output from the acoustic guitar body, wherein
the resonant surface is increased by a resonator, built into the body. The increased resonant surface is more effective for the acoustic
instruments with pinched strings.

Технический результат заключается в
повышении безопасности и защищенности онлайн продаж товаров и услуг путем реализации дополнительных операций по обеспечению возможности запрета визуализации и приобретения соответствующих товаров и услуг покупателями при наличии ограничений.
П. формулы: 2
Фиг.: 1

(21) a 2019 0056 (13) A2
(51) Int. Cl.: G10H 3/18 (2006.01)
(22) 2019.07.08
(71)(72) ISTRATI Lilian, MD
(54) Rezonator vibrant tonal pentru chitară
(57) Invenţia se referă la o construcţie a corpului
de chitară, în interiorul căruia este creat un
dispozitiv de lemn, destinat transmiterii tonului
muzical spre dozele electromagnetice ale vibraţiilor, create de corzi, şi menţinerii sunetului un timp mai îndelungat.
Poziţiile, în care sunt plasate dozele, sunt izolate de corpul principal al chitarei prin canelura frezată împrejur şi dedesubt, având doar o
legătură mică cu corpul chitarei printr-un picior. Acest sistem permite ca poziţiile dozelor
de lemn să vibreze puţin, întrând în rezonanţă
cu corzile şi corpul chitarei, ceea ce influenţează timbrul sunetului şi culoarea lui la ieşirea spre amplificator prin dozele electromagnetice, care capturează vibraţiile corzilor metalice.
Acelaşi lucru se întâmplă prin ieşirea naturală
a sunetului din corpul chitarei acustice, în care suprafaţa de rezonanţă este mărită prin rezonatorul, incorporat în corp. Suprafaţa de rezonanţă mărită este mai eficace pentru instrumentele acustice cu corzi ciupite.
Revendicări: 1
Figuri: 11

(54)
(57)
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*
* *
Vibrating tone resonator for guitar
The invention relates to a construction of the
guitar body, inside which is made a wood device, designed to transmit the musical tone to
the electromagnetic vibration doses, generated by the strings, and to maintain the sound
for a longer time.

Claims: 1
Fig.: 11

(54)
(57)

*
* *
Вибрационный тональный резонатор
для гитары
Изобретение относится к конструкции корпуса гитары, внутри которого выполнено
устройство из дерева, предназначенное
для передачи музыкального тона к электромагнитным дозам колебаний, создаваемых струнами, и для сохранения звука в
течение более длительного времени.
Позиции, в которых размещены дозы, изолированы от основного корпуса гитары канавкой, вырезанной вокруг и ниже, имея
лишь небольшое соединение с корпусом
гитары через ножку. Эта система позволяет позициям доз из дерева слегка вибрировать, входя в резонанс со струнами и
корпусом гитары, что влияет на тембр звука и его цвет на выходе к усилителю через
электромагнитные дозы, которые улавливают колебания металлических струн.
То же самое происходит через естественный выход звука из корпуса акустической
гитары, в котором резонансная поверхность увеличена за счет резонатора,
встроенного в корпус. Увеличенная резонансная поверхность более эффективна
для акустических инструментов с защемленными струнами.
П. формулы: 1
Фиг.: 11
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BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă
durată publicate /
Published short-term patent applications /
Опубликованные заявки
на краткосрочные патенты/
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile
prevăzute de art. 19 din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor. Descrierile cererilor
de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile
publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda copii, contra cost.
Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet.

P

P

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Art. 19 of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.
Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are
available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered
for payment of an additional fee.
According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the
publication of the patent application, any third party may present observations concerning the
patentability of the invention to which the application relates.

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на
условиях, предусмотренных в ст. 19 Закона № 50/2008 об охране изобретений.
Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в
библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть
заказаны их копии.
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе
представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения,
являющегося предметом заявки на патент.
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(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

s 2019 0065 (13) U2
Int. Cl.: H01B 13/00 (2006.01)
H01B 13/16 (2006.01)
2019.07.02
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD
DIMITRACHI Sergiu, MD; GANGAN Silvia,
MD; DIMITRACHI Nichita, MD
Instalaţie de acoperire cu metal topit pe
exterior a fibrei de sticlă
Invenţia se referă la instalaţia de acoperire cu
metal a fibrelor de sticlă pe exterior şi poate fi
utilizată pentru acoperirea cu metal a firelor
din material izolator şi firelor conductoare
acoperite cu material izolator, care pot fi utilizate în armarea metalelor, construirea
microcablurilor coaxiale etc.
Instalaţia de acoperire a fibrelor de sticlă, de
exemplu, a fibrei de sticlă armate cu metal
(aliaj) pe interior, cu metal pe exterior este
constituită dintr-un cuptor (1), echipat cu o
duză (5), umplută cu metal topit (14), prin care trece fibra de sticlă (10), un încălzitor (8) al
parcelei (9), amplasat la intrarea parcelei (9)
în duza (5), o sursă de tensiune (11), care
alimentează încălzitorul (8), un termocuplu încălzit (12) pentru măsurarea temperaturii fibrei (10), unde termocuplul (12) se încălzeşte
până la temperatura parcelei (9) la intrarea ei
în metalul topit (14), ce asigura cea mai calitativă acoperire, un termocuplu obişnuit (13),
care, fiind amplasat în metalul topit (14), măsoară temperatura acestuia, un convertor
electronic (15), care transformă diferenţa de
temperaturi dintre temperatura metalului topit
(14) şi temperatura reală a parcelei (9) într-o
tensiune, proporţională cu diferenţa de temperaturi numite, un comparator de tensiune electronic (16) cu două intrări identice „m” şi „n” şi
o ieşire, unde la intrarea „m” se aplică tensiunea culeasă de la ieşirea convertorului (15),
iar la intrarea „n” - tensiunea de referinţă, proporţională cu diferenţa de temperaturi ale metalului (14) şi parcelei (9), la care acoperirea
fibrei (10) cu metal (14) este cea mai calitativă, în timp ce ieşirea comparatorului (16) este
conectată la sursa de tensiune (11).
Revendicări: 4
Figuri: 4

(54)
(57)
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*
* *
Installation for coating with molten metal
of glass fiber on the outside
The invention relates to an installation for
metal coating of glass fibers on the outside
and can be used for metal coating of fibers of
insulating material and conductive fibers

INVENTIONS
coated with insulating material, which can be
used in metal reinforcement, creation of coaxial microcables, etc.
The installation for coating glass fibers, for
example, glass fiber reinforced with metal (alloy) on the inside, with metal on the outside
consists of a furnace (1), equipped with a
nozzle (5), filled with molten metal (14),
through which the glass fiber (10) passes, a
heater (8) of the section (9), placed at the entrance of section (9) into the nozzle (5), a
voltage source (11) that feeds the heater (8),
a heated thermocouple (12) for measuring the
temperature of the fiber (10), where the thermocouple (12) is heated to the temperature of
section (9) at its entrance into the molten
metal (14), which provides the most qualitative coating, a conventional thermocouple
(13), which, being placed in the molten metal
(14), measures its temperature, an electronic
converter (15), which converts the temperature difference between the temperature of
the molten metal (14) and the real temperature of section (9) into a voltage, proportional
to the named temperature difference, an electronic voltage comparator (16) with two identical inputs “m” and “n” and an output, where to
the input “m” is supplied the voltage obtained
from the output of the converter (15), and to
the input “n” - the reference voltage, proportional to the temperature difference of the
metal (14) and the section (9), at which coating of the fiber (10) with metal (14) is the most
qualitative one, while the output of the comparator (16) is connected to the voltage
source (11).
Claims: 4
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Установка для покрытия расплавленным металлом стекловолокна снаружи
Изобретение относится к установке для
покрытия металлом стекловолокна снаружи и может быть использовано для покрытия металлом волокон из изоляционного
материала и проводящих волокон, покрытых изоляционным материалом, которые
могут быть использованы при армировании
металлов, при создании коаксиальных
микрокабелей и пр.
Установка для покрытия стекловолокна,
например,
армированного
металлом
(сплавом) изнутри стекловолокна, металлом снаружи состоит из печи (1), снабженной соплом (5), заполненном расплавленным металлом (14), через которое прохо-

INVENŢII
дит стекловолокно (10), нагревателя (8)
участка (9), расположенного на входе
участка (9) в сопло (5), источника напряжения (11), который питает нагреватель (8),
нагретой термопары (12) для измерения
температуры волокна (10), где термопара
(12) нагревается до температуры участка
(9) на входе этого в расплавленный металл
(14), что обеспечивает наиболее качественное покрытие, обычной термопары
(13), которая, находясь в расплавленном
металле (14), измеряет температуру этого,
электронного преобразователя (15), который преобразовывает разницу температур
между температурой расплавленного металла (14) и фактической температурой
участка (9) в напряжение, пропорциональном названной разности температур, электронного компаратора напряжения (16) с
двумя идентичными входами «m» и «n» и
выходом, где на вход «m» подают напряжение, полученное с выхода преобразователя (15), а на вход «n» - опорное напряжение, пропорциональное разности темпе-

MD - BOPI 1/2021
ратур металла (14) и участка (9), при которой покрытие волокна (10) металлом (14)
является наиболее качественным, тогда
как выход компаратора (16) подключен к
источнику напряжения (11).
П. формулы: 4
Фиг.: 4
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BB2A Cereri de brevet european
pentru care s-a solicitat validarea
în Republica Moldova publicate /
Published European patent applications
for which validation in the Republic
of Moldova has been requested /
Опубликованные заявки на европейский
патент, для которых была испрошена
валидация в Республике Молдова

A

GEPI publică fiecare solicitare de validare după informarea de către OEB privind achitarea taxei
stabilite pentru validare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data depunerii
sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorităţi. O cerere de brevet
european, pentru care s-a plătit taxa de validare, şi un brevet european validat vor avea aceleaşi efecte ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu Legea nr. 50/2008 privind protecția invențiilor.

A

GEPI shall publish any request for validation after it has been informed by the EPO that the
prescribed validation fee has been paid, but not before the expiry of a time limit of 18 months
from the filing date or, if priority has been claimed, the earliest priority date. A European patent
application for which the validation fee has been paid and a validated European patent shall have the
same effects as a patent application and a patent in accordance with the Law No 50/2008 on the
Protection of Inventions.
аждое ходатайство о валидации публикуется Агентством, после получения от ЕПВ
подтверждения оплаты установленной таксы за валидацию, но не ранее истечения 18месячного срока с даты подачи или, если испрошен приоритет, с даты наиболее раннего
приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за валидацию, и
валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к патенту то же
действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50/2008 об охране
изобретений.
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare a
brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului. Opoziţia
se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea
nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor.
ny person shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent
within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the patent. The
opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of Article
57(2) of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.

A

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации
сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об охране изобретений.
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INVENŢII
4737 (13) B1
Int. Cl.: B21F 27/02 (2006.01)
B21F 27/04 (2006.01)
(21) a 2019 0058
(22) 2019.07.16
(71)(72)(73) CATANOI Grigori, MD
(54) Dispozitiv de confecţionare a produsului
din sârmă
(57) Invenţia se referă la echipament de construcţie, în special la un dispozitiv de confecţionare
a produsului din sârmă.
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine o carcasă metalică (1), pe care sunt fixate distanţat
şi opus două plăci metalice (2), în fiecare din
ele fiind executat câte un orificiu străpuns (3).
Pe partea frontală a fiecărei plăci (2), coaxial
cu orificiul (3), este fixat un manşon (4), pe
care este amplasat flexibil un cilindru (22). Între plăci (2) sunt montate orizontal şi opus
două rame (16 şi 23), cu pivoţi (17) detaşabili
şi câte o culisă cilindrică (19) la extremităţi.
Pe partea posterioară a fiecărei plăci (2) sunt
fixate rigid şi distanţat câte două bare portante orizontale (7), pe capetele libere ale cărora
sunt fixate manşoane portante (8) cu fixatori
(9), în manşoane (8) fiind amplasat câte un ax
portant detaşabil (10), pe unul dintre axuri
(10) fiind fixate două bobine cu sârmă (11), cu
fixatori (12), iar pe celălalt ax (10) este fixat
un tambur (14) de depănare a produsului din
sârmă cu o manetă detaşabilă (13) şi cu fixatori (15).
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(11)
(51)

Revendicări: 4
Figuri: 12

(54)
(57)

*
* *
Wire product manufacturing device
The invention relates to construction equipment, in particular to a wire product manufacturing device.
The device, according to the invention, comprises a metal framework (1), on which at a
distance and oppositely are fixed two metal
plates (2), in each of which is made a through
hole (3). On the front part of each plate (2),
coaxially with the hole (3), is fixed a bush (4),
on which is freely placed a cylinder (22). Between the plates (2), horizontally and oppositely, are mounted two frames (16 and 23),

with removable pins (17) and a cylindrical
slider (19) at the ends. On the backside of
each plate (2), rigidly and at a distance, are
fixed two horizontal bearing rods (7), on the
free ends of which are fixed bearing bushes
(8) with clamps (9), in the bushes (8) being
placed a removable bearing axle (10), on one
of the axles (10) being fixed two coils with
wire (11), with clamps (12), and on the other
axle (10) is fixed a wire product winding drum
(14) with a removable lever (13 ) and with
clamps (15).
Claims: 4
Fig.: 12

(54)
(57)

*
* *
Устройство для изготовления проволочного изделия
Изобретение относится к строительному
оборудованию, в частности, к устройству
для изготовления проволочного изделия.
Устройство, согласно изобретению, содержит металлический каркас (1), на котором
на расстоянии и противоположно закреплены две металлические пластины (2), в
каждой из которых выполнено по одному
сквозному отверстию (3). На лицевой части
каждой пластины (2), соосно с отверстием
(3), закреплена втулка (4), на которой свободно размещен цилиндр (22). Между пластинами (2), горизонтально и противоположно, смонтированы две рамы (16 и 23),
со съемными штырями (17) и по одному
цилиндрическому ползуну (19) на концах.
На тыльной стороне каждой пластины (2),
жестко и на расстоянии, закреплены по два
горизонтальных несущих стержня (7), на
свободных концах которых закреплены несущие втулки (8) с фиксаторами (9), во
втулках (8) будучи размещено по одной
съемной несущей оси (10), на одной из оси
(10) будучи закреплены две катушки с проволокой (11), с фиксаторами (12), а на другой оси (10) закреплен барабан (14) для
наматывания проволочного изделия со
съемным рычагом (13) и с фиксаторами
(15).
П. формулы: 4
Фиг.: 12
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o cameră termică cilindrică (15), încorporată
într-un racord de evacuare (16) a apei tratate,
la care este unit reactorul fotocatalitic (10).
Revendicări: 6
Figuri: 2
*
*

(54)

(57)

(11)
(51)

4738 (13) B1
Int. Cl.: C02F 1/32 (2006.01)
C02F 1/14 (2006.01)
C02F 9/08 (2006.01)
(21) a 2019 0030
(22) 2019.04.05
(71)(73)
UNIVERSITATEA
DE
STAT
DIN
MOLDOVA, MD
(72) COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor,
MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COPTIUC
Eduard, MD
(54) Instalaţie de decontaminare a toxinelor
organice şi bacteriilor din mediul acvatic
(57) Invenţia se referă la instalaţii de epurare a
apei, în special la o instalaţie de decontaminare sub acţiunea radiaţiei solare a toxinelor
organice şi bacteriilor din mediul acvatic.
Instalaţia, conform invenţiei, conţine o capacitate conică de acumulare recirculară (1), dotată cu un utilaj de dozare a lichidului supus tratării şi a reactivului fotocatalitic activ, un malaxor (2), un dozator electromagnetic (3) şi cu
un racord de debitare (7), care este unit cu un
reactor fotocatalitic (10), amplasat într-o carcasă de sprijin (8) înclinată, unită cu un bloc
mobil de reverberaţie, compus dintr-un concentrator de oglinzi, ghidat de un dispozitiv
ermetic gofrat (13), care este unit cu
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*
Installation for neutralization of organic
toxins and bacteria in the aqueous medium
The invention relates to water purification
installations, in particular to an installation for
neutralization under the action of solar radiation of organic toxins and bacteria in the
aqueous medium.
The installation, according to the invention,
comprises a conical recirculation storage tank
(1), equipped with a dosing equipment for the
liquid under treatment and photocatalytic active reagent, a stirrer (2), an electromagnetic
dosing device (3) and a supply branch pipe
(7), which is connected to a photocatalytic reactor (10), placed in an inclined support frame
(8), connected to a movable reverberation
unit, consisting of a mirror concentrator, controlled by a sealed bellows device (13), connected to a cylindrical thermal chamber (15),
built into a treated water drainage branch pipe
(16), to which is connected the photocatalytic
reactor (10).
Claims: 6
Fig.: 2

(54)

(57)

*
* *
Установка для обезвреживания органических токсинов и бактерий в водной
среде
Изобретение относится к установкам для
очистки воды, в частности к установке для
обезвреживания под действием солнечной
радиации органических токсинов и бактерий в водной среде.
Установка, согласно изобретению, содержит накопительную рециркуляционную коническую емкость (1), снабженную оборудованием для дозирования обрабатываемой жидкости и фотокаталитического активного реагента, мешалкой (2), электромагнитным дозатором (3) и патрубком подачи (7), который соединен с фотокаталитическим реактором (10), размещенным в
наклонном опорном каркасе (8), соединенным с подвижным блоком реверберации,
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BrCH2CH=CH2
K2CO3/DMF

состоящим из зеркального концентратора,
управляемого герметичным сильфонным
устройством (13), соединенным с цилиндрической термокамерой (15), встроенной
в патрубке для слива (16) обработанной
воды, к которому подсоединен фотокаталитический реактор (10).

CH2CH=CH2
CH2CH=CH2
O
N
H

O
N
H

53%
1

2

Reacţia de dialchilare decurge la temperatura
de 6065°C timp de 3...4 ore. După tratarea
cu apă a amestecului de reacţie, produsul
obţinut se supune extracţiei cu un solvent
potrivit, din care compusul (1) se izolează şi
se purifică prin procedee cunoscute.

П. формулы: 6
Фиг.: 2

Revendicări: 2

(54)
(57)

*
* *
Method for the synthesis of 3,3diallylindolin-2-one
The invention relates to pharmaceutical
chemistry, namely to a method for the synthesis of a heterocyclic 3,3-diallylindolin-2-one
compound, which has psychotropic properties: anticonvulsant and tranquilizing.
Summary of the claimed invention consists in
the synthesis of 3,3-diallylindolin-2-one (1) by
dialkylation of oxindole (2) with allyl bromide
according to the reaction scheme:

BrCH2CH=CH2
K2CO3/DMF
(11)
(51)

4739 (13) B1
Int. Cl.: C07D 209/34 (2006.01)
A61P 25/08 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
(21) a 2019 0067
(22) 2019.07.31
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL MECC, MD
(72) MACAEV Fliur, MD; STÎNGACI Eugenia, MD;
POGREBNOI Serghei, MD; BOLDESCU
Veaceslav, MD
(74) JOVMIR Tudor
(54) Procedeu de sinteză a 3,3-dialilindolin-2onei
(57) Invenţia se referă la chimia farmaceutică, şi
anume, la un procedeu de sinteză a compusului heterociclic 3,3-dialilindolin-2-ona, care
posedă proprietăţi psihotrope: anticonvulsive
şi tranchilizante.
Esenţa invenţiei revendicate constă în sinteza
3,3-dialilindolin-2-onei (1) prin dialchilarea
oxindolului (2) cu bromură de alil conform
schemei de reacţie:

O
N
H

53%

CH2CH=CH2
CH2CH=CH2
O
N
H

1
2
The dialkylation reaction takes place at a
temperature of 60…65C for 3…4 hours. After
treating the reaction mixture with water, the
resulting product is subjected to extraction
with a suitable solvent, from which the compound (1) is isolated and purified by known
methods.

Claims: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ синтеза 3,3-диаллилиндолин-2она
Изобретение относится к фармацевтической химии, а именно, к способу синтеза
гетероциклического
соединения
3,3диаллилиндолин-2-она, которое обладает
психотропными свойствами: противосудорожными и транквилизирующими.
Сущность заявленного изобретения заключается в синтезе 3,3-диаллилиндолин2-она (1) диалкилированием оксиндола (2)
аллилбромидом согласно схеме реакции:

47

MD - BOPI 1/2021

INVENTIONS

BrCH2CH=CH2
K2CO3/DMF

CH2CH=CH2
CH2CH=CH2
O
N
H

O
N
H
2

53%
1

Реакция диалкилирования протекает при
температуре 6065°C в течение 3...4 часов. После обработки водой реакционной
смеси полученный продукт подвергают
экстракции подходящим растворителем, из
которого выделяют и очищают соединение
(1) известными способами.
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 persoana interesată are dreptul se ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de
acordare a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea
brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art.
57 alin. (2) din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor.
Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct
sau se pot comanda cópii, contra cost.
.

ny person is in right to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of granting the patent. The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of Art. 57(2)
of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.
At the same time with the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent
for invention, the application documents, are exposed in the AGEPI library, available to the public, and
can be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

A

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном аннулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты
публикации сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной
форме на основании положений, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50/2008 об
охране изобретений.
Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на
изобретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных
для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
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(11)
(51)

1478 (13) Y
Int. Cl.: A23L 33/10 (2016.01)
A61K 36/21 (2016.01)
A61K 36/282 (2016.01)
A61K 33/44 (2016.01)
A61K 127/00 (2016.01)
A61K 131/00 (2016.01)
C07D 311/32 (2016.01)
A61K 9/48 (2016.01)
(21) s 2020 0044
(22) 2020.05.08
(71)(73)
INSTITUTUL
DE
FIZIOLOGIE
ŞI
SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
STRUTINSCHII Tudor, MD; DUBCENCO Valeriu, MD
(54) Supliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi
sanocreatologie, şi anume la un supliment
alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă.
Suplimentul alimentar, conform invenţiei, conţine, în % mas.: extract uscat din seminţe de
amarant 30, extract uscat din frunze de pelin
40, extract uscat de dihidroquercetină 15 şi
cărbune activat 15.

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Biologically active food additive with antioxidant activity
The invention relates to the food industry and
sanocreatology, namely to a biologically active food additive with antioxidant activity.
The food additive, according to the invention,
comprises, in wt%: dry extract of amaranth
seeds 30, dry extract of wormwood leaves 40,
dry extract of dihydroquercetin 15 and activated carbon 15.

*

(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

1479 (13) Y
Int. Cl.: A23L 33/10 (2016.01)
A61K 36/21 (2016.01)
A61K 36/282 (2016.01)
A61K 36/52 (2016.01)
C07D 311/32 (2016.01)
A61K 33/44 (2016.01)
A61K 127/00 (2016.01)
A61K 131/00 (2016.01)
A61K 9/48 (2016.01)
(21) s 2020 0045
(22) 2020.05.08
(71)(73)
INSTITUTUL
DE
FIZIOLOGIE
ŞI
SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
STRUTINSCHII Tudor, MD; DUBCENCO Valeriu, MD
(54) Supliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi
sanocreatologie, şi anume la un supliment
alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă.
Suplimentul alimentar, conform invenţiei, conţine, în % mas.: extract uscat din seminţe de
amarant 25, extract uscat din frunze de pelin
40, extract uscat de dihidroquercetină 12, extract uscat din coajă de nuci 8, cărbune activat 15.
Revendicări: 1

(54)
(57)

Claims: 1

(54)

амаранта 30, сухой экстракт листьев полыни 40, сухой экстракт дигидрокверцетина
15 и активированный уголь 15.

* *
Биологически активная пищевая добавка с антиоксидантной активностью
Изобретение относится к пищевой промышленности и санокреатологии, а именно
к биологически активной пищевой добавке
с антиоксидантной активностью.
Пищевая добавка, согласно изобретению,
содержит, в мас.%: сухой экстракт семян

*
* *
Biologically active food additive with antioxidant activity
The invention relates to the food industry and
sanocreatology, namely to a biologically active food additive with antioxidant activity.
The food additive, according to the invention,
comprises, in wt%: dry extract of amaranth
seeds 25, dry extract of wormwood leaves 40,
dry extract of dihydroquercetin 12, dry extract
of walnut shell 8, activated carbon 15.

Claims: 1
*
*
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Биологически активная пищевая добавка с антиоксидантной активностью
Изобретение относится к пищевой промышленности и санокреатологии, а именно
к биологически активной пищевой добавке
с антиоксидантной активностью.
Пищевая добавка, согласно изобретению,
содержит, в мас.%: сухой экстракт семян
амаранта 25, сухой экстракт листьев полыни 40, сухой экстракт дигидрокверцетина
12, сухой экстракт скорлупы ореха 8, активированный уголь 15.

(54)
(57)

Biologically active food additive with antioxidant activity
The invention relates to the food industry and
sanocreatology, namely to a biologically active food additive with antioxidant activity.
The food additive, according to the invention,
comprises, in wt%: dry extract of amaranth
seeds 25, dry extract of wormwood leaves 35,
dry extract of dihydroquercetin 10, dry extract
of walnut shell 10, dry extract of dandelion
roots 10 and activated carbon 10.

Claims: 1

П. формулы: 1

(54)
(11)
(51)

1480 (13) Y
Int. Cl.: A23L 33/10 (2016.01)
A61K 36/21 (2016.01)
A61K 36/282 (2016.01)
A61K 36/52 (2016.01)
A61K 36/288 (2016.01)
A61K 33/44 (2016.01)
C07D 311/32 (2016.01)
A61K 127/00 (2016.01)
A61K 131/00 (2016.01)
A61K 9/48 (2016.01)
(21) s 2020 0046
(22) 2020.05.08
(71)(73)
INSTITUTUL
DE
FIZIOLOGIE
ŞI
SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
STRUTINSCHII Tudor, MD; DUBCENCO Valeriu, MD
(54) Supliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi
sanocreatologie, şi anume la un supliment
alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă.
Suplimentul alimentar, conform invenţiei, conţine, în % mas.: extract uscat din seminţe de
amarant 25, extract uscat din frunze de pelin
35, extract uscat de dihidroquercetină 10, extract uscat din coajă de nuci 10, extract uscat
de rădăcină de păpădie 10 și cărbune activat
10.
Revendicări: 1
*
*

*

(57)

*
* *
Биологически активная пищевая добавка с антиоксидантной активностью
Изобретение относится к пищевой промышленности и санокреатологии, а именно
к биологически активной пищевой добавке
с антиоксидантной активностью.
Пищевая добавка, согласно изобретению,
содержит, в мас.%: сухой экстракт семян
амаранта 25, сухой экстракт листьев полыни 35, сухой экстракт дигидрокверцетина
10, сухой экстракт скорлупы ореха 10, сухой экстракт корней одуванчика 10 и активированный уголь 10.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1481 (13) Y
Int. Cl.: A23N 12/08 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
A23B 7/005 (2006.01)
F26B 3/10 (2006.01)
F26B 17/10 (2006.01)
(21) s 2019 0094
(22) 2019.09.02
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD; BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, MD; BALAN Mihail, MD; VIŞANU Vitali,
MD; MELENCIUC Mihail, MD
(72) BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCAIA Natalia,
MD; BALAN Mihail, MD; VIŞANU Vitali, MD;
MELENCIUC Mihail, MD
(54) Instalaţie de uscare a produselor granulate
în strat de suspensie
(57) Invenţia se referă la tehnica de uscare, în
special la instalaţii de uscare a produselor
granulate în strat de suspensie, şi poate fi utilizată la întreprinderile industriei alimentare,
laboratoare şi centre de cercetare.
Instalaţia, conform invenţiei, conţine o carcasă (1) şi un tub (6). Pe carcasă (1) este mon-
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П. формулы: 1
Фиг.: 2

tat rigid un panou de comandă (3) pentru acţionarea unui invertor (2), un ventilator (4) de
aspiraţie a aerului prin intermediul unui filtru
(11), şi un generator de microunde (15) cu o
cameră de uscare (14), care este montat pe
un suport (8). Pe ventilator (4) este montat tubul (6), de partea inferioară a căruia este racordată o ecluză (5) pentru încărcarea produsului.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Plant for drying granular products in
suspended layer
The invention relates to the drying technique,
in particular to plants for drying granular
products in suspended layer, and can be used
in food industry enterprises, laboratories and
research centers.
The plant, according to the invention,
comprises a body (1) and a pipe (6). On the
body (1) is rigidly mounted a control panel (3)
for actuating an inverter (2), a fan (4) for air
suction by means of a filter (11), and a
microwave generator (15) with a drying
chamber (14), mounted on a support (8). On
the fan (4) is mounted the pipe (6), to the
lower part of which is attached a product
loading sluice (5).
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

52

*
* *
Установка для сушки гранулированных
продуктов во взвешенном слое
Изобретение относится к технике сушки, в
частности к сушильным установкам гранулированных продуктов во взвешенном
слое, и может быть использовано на предприятиях пищевой промышленности, лабораториях и исследовательских центрах.
Установка, согласно изобретению, содержит корпус (1) и трубу (6). На корпусе (1)
жестко смонтирована панель управления
(3) для приведения в действие инвертора
(2), вентилятор (4) всасывания воздуха посредством фильтра (11), и микроволновой
генератор (15) с сушильной камерой (14),
установленный на опоре (8). На вентиляторе (4) смонтирована труба (6), к нижней
части которой прикреплен шлюз (5) для загрузки продукта.

(11)
(51)

1482 (13) Y
Int. Cl.: A47J 27/21 (2006.01)
A47J 36/06 (2006.01)
A47G 19/14 (2006.01)
(21) s 2020 0034
(22) 2020.03.26
(31) ПМ 2019131380
(32) 2019.10.04
(33) RU
(71)(73) THE LIMITED LIABILITY COMPANY "POLARIS INTERNATIONAL LIMITED", RU
(72) RYZHOV Viktor Igorevich, RU
(74) CORCODEL Angela
(54) Capac pentru ceainic
(57) Invenţia se referă la obiecte de uz casnic, şi
anume la aparate, utilizate la bucătărie, în
special la ceainice electrice.
Capacul pentru ceainic conţine un corp, în care este formată o deschizătură de intrare pentru turnarea apei, şi un divizor pentru apă,
amplasat mobil sub respectiva deschizătură
de intrare pentru turnarea apei, prin care sub
acţiunea greutăţii apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei este efectuată deschiderea deschizăturii. Divizorul menţionat este executat ca o supapă de închidere cu resort de ridicare, care sub acţiunea greutăţii
apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei este coborâtă în interiorul ceainicului
datorită comprimării resortului menţionat, iar
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la încetarea acţiunii greutăţii apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei sub acţiunea resortului de ridicare, este întoarsă în poziţia iniţială.
Revendicări: 4
Figuri: 2
*
*

(54)
(57)

*
Kettle lid
The invention relates to household items,
namely to appliances used in the kitchen, in
particular to electric kettles.
The kettle lid contains a body, wherein is
formed an inlet for pouring water and a water
partition, movably placed under the said inlet
for pouring water, through which under the action of the weight of water in the inlet for pouring water the opening of the inlet is carried
out. The said water partition is made in the
form of a shutoff valve with a lifting spring,
which under the action of the weight of water
in the inlet for pouring water is lowered inside
the kettle due to the compression of the specified spring, and when the action of the weight
of water in the inlet for pouring water ceases
under the action of the lifting spring, it is returned to the initial position.
Claims: 4
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Крышка чайника
Изобретение относится к предметам домашнего обихода, а именно к технике, используемой на кухне, в частности к электрическим чайникам.
Крышка чайника содержит корпус, в котором образован вход для заливания воды, и
перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, посредством которой под действием веса воды во входе для заливания
воды осуществлено открытие входа. Упомянутая перегородка для воды выполнена
в виде запорного клапана с подъемной
пружиной, который под действием веса
воды во входе для заливания воды опущен
внутрь чайника за счет сжатия указанной
пружины, а при прекращении действия веса воды во входе для заливания воды под
воздействием подъемной пружины, возвращен в исходное положение.
П. формулы: 4
Фиг.: 2

(11)
(51)

1483 (13) Y
Int. Cl.: A47J 27/21 (2006.01)
A47J 36/06 (2006.01)
A47G 19/14 (2006.01)
(21) s 2020 0036
(22) 2020.03.26
(31) ПМ 2019131385
(32) 2019.10.04
(33) RU
(71)(73) THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"POLARIS INTERNATIONAL LIMITED", RU
(72) RYZHOV Viktor Igorevich, RU
(74) CORCODEL Angela
(54) Capac pentru ceainic
(57) Invenţia se referă la obiecte de uz casnic, şi
anume la aparate utilizate la bucătărie, în
special la ceainice electrice.
Capacul pentru ceainic conţine un corp, în care este formată o deschizătură de intrare pentru turnarea apei, un divizor pentru apă, amplasat mobil sub respectiva deschizătură de
intrare pentru turnarea apei, şi un mecanism
de închidere, care exercită o forţă de acţionare elastică asupra divizorului, prin care este
efectuată închiderea deschizăturii de intrare
pentru turnarea apei, iar sub acţiunea greutăţii
apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei prin divizorul menţionat este efectuată deschiderea deschizăturii. Corpul conţine
plăci reciproc perpendiculare, amplasate în interiorul deschizăturii de intrare pentru turnarea apei, divizorul menţionat este executat în
formă de secţii separate, fiecare fiind dotată
cu un fixator şi cu mecanism de închidere,
amplasate pe plăcile menţionate, totodată
mecanismul de închidere este executat în
formă de resort de respingere cu posibilitatea
punerii divizorului în mişcare.
Revendicări: 4
Figuri: 2
*
*

(54)
(57)

*
Kettle lid
The invention relates to household items,
namely to appliances used in the kitchen, in
particular to electric kettles.
The kettle lid contains a body, wherein is
formed an inlet for pouring water, a water partition, movably placed under the said inlet for
pouring water, and a closing mechanism,
which exerts an elastic driving force on the
partition, through which the closing of the inlet
for pouring water is carried out, and under the
action of the weight of water in the inlet for
pouring water through the said partition the
opening of the inlet is carried out. The body
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contains mutually perpendicular strips, placed
within the limits of the inlet for pouring water,
the said partition is made in the form of separate sections, each of which is equipped with
a fastener and a closing mechanism, placed
on the said strips, at the same time the closing mechanism is made in the form of a return
spring with the possibility of setting the partition in motion.

INVENTIONS
(72)
(74)
(54)
(57)

Claims: 4
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Крышка чайника
Изобретение относится к предметам домашнего обихода, а именно к технике, используемой на кухне, в частности к электрическим чайникам.
Крышка чайника содержит корпус, в котором образован вход для заливания воды,
перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, и закрывающий механизм,
оказывающий упругое приводное усилие
на перегородку, посредствам которой осуществлено закрытие входа для заливания
воды, а под действием веса воды во входе
для заливания воды посредствам упомянутой перегородки осуществлено открытие
входа. Корпус содержит взаимно перпендикулярные планки, расположенные в пределах входа для заливания воды, упомянутая перегородка выполнена в виде отдельных секций, каждая из которых снабжена креплением и закрывающим механизмом, расположенными на упомянутых
планках, при этом закрывающий механизм
выполнен в виде возвратной пружины с
возможностью приведения перегородки к
перемещению.

Revendicări: 6
Figuri: 3
*
*

(54)
(57)

П. формулы: 4
Фиг.: 2
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CORCODEL Angela
Capac pentru ceainic
Invenţia se referă la obiecte de uz casnic, şi
anume la aparate utilizate la bucătărie, în
special la ceainice electrice.
Capacul pentru ceainic conţine un corp, în care este formată o deschizătură de intrare pentru turnarea apei, un divizor pentru apă, amplasat mobil sub respectiva deschizătură de
intrare pentru turnarea apei, şi un mecanism
de închidere, care exercită o forţă de acţionare elastică asupra divizorului, prin care este
efectuată închiderea deschizăturii de intrare
pentru turnarea apei, iar sub acţiunea greutăţii
apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei prin divizorul menţionat este efectuată deschiderea deschizăturii. Divizorul menţionat este executat în formă de secţii separate, fiecare fiind dotată cu un fixator pentru
corpul capacului şi cu mecanism de închidere,
executat în formă de resort de respingere cu
posibilitatea punerii divizorului în mişcare.

*
Kettle lid
The invention relates to household items,
namely to appliances used in the kitchen, in
particular to electric kettles.
The kettle lid contains a body, wherein is
formed an inlet for pouring water, a water partition, movably placed under the said inlet for
pouring water, and a closing mechanism,
which exerts an elastic driving force on the
partition, through which the closing of the inlet
for pouring water is carried out, and under the
action of the weight of water in the inlet for
pouring water through the said partition the
opening of the inlet is carried out. The said
partition is made in the form of separate sections, each of which is equipped with a fastener for the lid body and a closing mechanism, made in the form of a return spring with
the possibility of setting the partition in motion.

(11)
(51)
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Claims: 6
Fig.: 3

(54)
(57)

*
* *
Крышка чайника
Изобретение относится к предметам домашнего обихода, а именно к технике, используемой на кухне, в частности к электрическим чайникам.

INVENŢII

Крышка чайника содержит корпус, в котором образован вход для заливания воды,
перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, и закрывающий механизм,
оказывающий упругое приводное усилие
на перегородку, посредством которой осуществлено закрытие входа для заливания
воды, а под действием веса воды во входе
для заливания воды посредством упомянутой перегородки осуществлено открытие
входа. Упомянутая перегородка выполнена
в виде отдельных секций, каждая из которых снабжена креплением для корпуса
крышки и закрывающим механизмом, выполненным в виде возвратной пружины, с
возможностью приведения перегородки к
перемещению.
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turnarea apei, părţile menţionate sunt împreunate datorită forţelor elastice, readucându-se
în poziţia iniţială.
Revendicări: 4
Figuri: 4
*
*

(54)
(57)

П. формулы: 6
Фиг.: 3

(11)
(51)

1485 (13) Y
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(74) CORCODEL Angela
(54) Capac pentru ceainic
(57) Invenţia se referă la obiecte de uz casnic, şi
anume la aparate utilizate la bucătărie, în
special la ceainice electrice.
Capacul pentru ceainic conţine un corp, în care este formată o deschizătură de intrare pentru turnarea apei, şi un divizor pentru apă,
amplasat sub respectiva deschizătură de intrare pentru turnarea apei, prin care sub acţiunea greutăţii apei în deschizătura de intrare
pentru turnarea apei este efectuată deschiderea deschizăturii. Divizorul menţionat este
executat ca o supapă din material elastic, totodată în poziţia iniţială orificiul de la capătul
supapei menţionate este închis prin părţile
împreunate, care, sub acţiunea greutăţii apei
în deschizătura de intrare pentru turnarea
apei, sunt separate, iar la încetarea acţiunii
greutăţii apei în deschizătura de intrare pentru

*
Kettle lid
The invention relates to household items,
namely to appliances used in the kitchen, in
particular to electric kettles.
The kettle lid contains a body, wherein is formed
an inlet for pouring water and a water partition,
placed under the said inlet for pouring water,
through which under the action of the weight of
water in the inlet for pouring water the opening
of the inlet is carried out. The said water partition
is made in the form of a valve of elastic material,
at the same time in the initial position the opening at the end of the specified valve is closed by
close parts, which, under the action of the
weight of water in the inlet for pouring water, are
open, and when the action of the weight of water
in the inlet for pouring water ceases, these parts
are closed due to elastic forces, returning to the
initial position.
Claims: 4
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Крышка чайника
Изобретение относится к предметам домашнего обихода, а именно к технике, используемой на кухне, в частности к электрическим чайникам.
Крышка чайника содержит корпус, в котором образован вход для заливания воды и
перегородку для воды, расположенную под
упомянутым входом для заливания воды,
посредством которой под действием веса
воды во входе для заливания воды осуществлено открытие входа. Упомянутая
перегородка для воды выполнена в виде
клапана из эластичного материала, причем
в исходном положении отверстие на конце
указанного клапана закрыто сомкнутыми
частями, которые под действием веса воды во входе для заливания воды разомкнуты, а при прекращении действия веса
воды во входе для заливания воды указанные части сомкнуты за счет эластичных
сил, возвращаясь в исходное положение.
П. формулы: 4
Фиг.: 4

55

MD - BOPI 1/2021

INVENTIONS

1486 (13) Y
Int. Cl.: A47J 27/21 (2006.01)
A47J 36/06 (2006.01)
A47G 19/14 (2006.01)
(21) s 2020 0038
(22) 2020.03.26
(31) ПМ 2019131387
(32) 2019.10.04
(33) RU
(71)(73) THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"POLARIS INTERNATIONAL LIMITED", RU
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(74) CORCODEL Angela
(54) Capac pentru ceainic
(57) Invenţia se referă la obiecte de uz casnic, şi
anume la aparate utilizate la bucătărie, în
special la ceainice electrice.
Capacul pentru ceainic conţine un corp, în care este formată o deschizătură de intrare pentru turnarea apei, un divizor pentru apă, amplasat mobil sub respectiva deschizătură de
intrare pentru turnarea apei, şi un mecanism
de închidere, care exercită o forţă de acţionare elastică asupra divizorului, prin care este
efectuată închiderea deschizăturii de intrare
pentru turnarea apei, iar sub acţiunea greutăţii
apei în deschizătura de intrare pentru turnarea apei prin divizorul menţionat este efectuată deschiderea deschizăturii. Divizorul menţionat este executat în formă de secţii separate, fiecare fiind dotată cu un fixator pe o placă
orizontală, amplasată în interiorul deschizăturii, şi cu mecanism de închidere, amplasat pe
placa orizontală şi executat în formă de resort
de respingere, cu posibilitatea punerii divizorului în mişcare.

tener on a horizontal bar, placed within the
limits of the inlet, and a closing mechanism,
placed on the horizontal bar and made in the
form of a return spring, with the possibility of
setting the partition in motion.

(11)
(51)

Claims: 4
Fig.: 4

(54)
(57)

*
* *
Крышка чайника
Изобретение относится к предметам домашнего обихода, а именно к технике, используемой на кухне, в частности к электрическим чайникам.
Крышка чайника содержит корпус, в котором образован вход для заливания воды,
перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, и закрывающий механизм,
оказывающий упругое приводное усилие
на перегородку, посредством которой осуществлено закрытие входа для заливания
воды, а под действием веса воды во входе
для заливания воды посредством упомянутой перегородки осуществлено открытие
входа. Упомянутая перегородка выполнена
в виде отдельных секций, каждая из которых снабжена креплением на горизонтальной планке, расположенной в пределах
входа, и закрывающим механизмом, расположенным на горизонтальной планке и
выполненным в виде возвратной пружины
с возможностью приведения перегородки к
перемещению.
П. формулы: 4
Фиг.: 4

Revendicări: 4
Figuri: 4
*
*

(54)
(57)
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*
Kettle lid
The invention relates to household items,
namely to appliances used in the kitchen, in
particular to electric kettles.
The kettle lid contains a body, wherein is
formed an inlet for pouring water, a water partition, movably placed under the said inlet for
pouring water, and a closing mechanism,
which exerts an elastic driving force on the
partition, through which the closing of the inlet
for pouring water is carried out, and under the
action of the weight of water in the inlet for
pouring water through the said partition the
opening of the inlet is carried out. The said
partition is made in the form of separate sections, each of which is equipped with a fas-
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BOZADJI
Veaceslav,
MD;
REVENCO Ninel, MD
(74) COŞNEANU Elena

INVENŢII

(54)

(57)

Metodă de pronostic al evoluţiei dereglărilor neuropsihomotorii la copii cu accident
vascular cerebral ischemic
Invenţia se referă la medicină, în special la
neurologia pediatrică, neonatologie, pediatrie
şi poate fi utilizată pentru stabilirea pronosticului evoluţiei dereglărilor neuropsihomotorii
la copii cu accident vascular cerebral ischemic.
Esenţa invenţiei constă în aceea că pacientul
de vârstă pediatrică se examinează clinic şi
paraclinic, se stabileşte tabloul clinic de lezare
a structurilor cerebrale, totodată, se colectează 23 ml de sânge venos, se centrifughează, se separă serul sangvin şi se păstrează la o temperatură constantă de 20°C,
se determină concentraţia serică a factorului
de creştere endotelial vascular, proteinei
S100B şi endoglinei, în cazul, în care concentraţia serică a factorului de creştere endotelial
vascular este de 1705,81...716,80 pg/ml, a
proteinei S100B este de 1,024...0,720 pg/ml
şi a endoglinei este de 1,90...2,11 pg/ml, se
pronostichează dereglări neuropsihomotorii
cu o evoluţie gravă; în cazul în care concentraţia serică a factorului de creştere endotelial
vascular este de 716,80...450,41 pg/ml, a
proteinei S100B este de 0,720...0,399 pg/ml
şi a endoglinei este de 2,11...2,24 pg/ml, se
pronostichează dereglări neuropsihomotorii
cu o evoluţie de gravitate medie; în cazul, în
care concentraţia serică a factorului de creştere
endotelial
vascular
este
de
450,41...296,23 pg/ml, a proteinei S100B este de 0,399...0,272 pg/ml şi a endoglinei este
de 2,24...2,29 pg/ml, se pronostichează dereglări neuropsihomotorii cu o evoluţie de
gravitate uşoară.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Method for predicting the course of neuropsychomotor disorders in children with
ischemic cerebral stroke
The invention relates to medicine, in particular
to pediatric neurology, neonatology, pediatrics, and can be used for predicting the
course of neuropsychomotor disorders in children with ischemic cerebral stroke.
Summary of the invention consists in that the
patient of pediatric age undergoes the clinical
and paraclinical examination, the clinical picture of brain structure affection is established,
at the same time 2…3 ml of venous blood is
sampled, centrifuged, the blood serum is separated and stored at a constant temperature
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of 20C, the serum concentration of vascular
endothelial growth factor, S100B protein and
endoglin is determined, if the serum concentration of vascular endothelial growth factor is
1705.81…716.80 pg/ml, of S100B protein is
1.024…0.720 pg/ml and of endoglin is
1.90…2.11 pg/ml, a severe course ща neuropsychomotor disorders is predicted; if the serum concentration of vascular endothelial
growth factor is 716.80…450.41 pg/ml, of
S100B protein is 0.720…0.399 pg/ml and of
endoglin is 2.11…2.24 pg/ml, a course of
moderate severity of neuropsychomotor disorders is predicted; if the serum concentration
of vascular endothelial growth factor is
450.41…296.23 pg/ml, of S100B protein is
0.399…0.272 pg/ml and of endoglin is
2.24…2.29 pg/ml, a course of mild severity of
neuropsychomotor disorders is predicted.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Метод прогнозирования течения нейропсихомоторных нарушений у детей с
ишемическим церебральным инсультом
Изобретение относится к медицине, в
частности к педиатрической неврологии,
неонатологии, педиатрии, и может быть
использовано для прогнозирования течения нейропсихомоторных нарушений у детей с ишемическим церебральным инсультом.
Сущность изобретения состоит в том, что
больному педиатрического возраста проводят клиническое и параклиническое обследование, устанавливают клиническую
картину поражения структур головного мозга, при этом, осуществляют забор 23 мл
венозной крови, центрифугируют, отделяют сыворотку крови и хранят при постоянной температуре 20°C, определяют сывороточную концентрацию фактора роста эндотелия сосудов, белка S100B и эндоглина, в случае, если сывороточная концентрация фактора роста эндотелия сосудов
составляет 1705,81...716,80 пг/мл, белка
S100B составляет 1,0240,720 пг/мл и эндоглина составляет 1,902,11 пг/мл, прогнозируют тяжёлое течение нейропсихомоторных нарушений; в случае, если сывороточная концентрация фактора роста эндотелия сосудов составляет 716,80 450,41
пг/мл, белка S100B составляет 0,720
0,399 пг/мл и эндоглина составляет
2,11...2,24 пг/мл, прогнозируют течение
средней тяжести нейропсихомоторных
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closure of the ligamentous apparatus is determined, the presence of laryngeal cancer is
diagnosed.

нарушений; в случае, если сывороточная
концентрация фактора роста эндотелия
сосудов составляет 450,41...296,23 пг/мл,
белка S100B составляет 0,3990,272
пг/мл и эндоглина составляет 2,242,29
пг/мл, прогнозируют течение легкой тяжести нейропсихомоторных нарушений.
П. формулы: 1

1488 (13) Y
Int. Cl.: A61B 6/00 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
(21) s 2020 0098
(22) 2020.08.12
(71)(72)(73) JOVMIR-POPA Dorina, MD; ROTARU
Natalia, MD
(54) Metodă de diagnostic al cancerului de
laringe
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
oncologie şi poate fi utilizată pentru diagnosticul neinvaziv al cancerului de laringe.
Esenţa invenţiei constă în amplasarea pacientului în poziţie orizontală cu fixarea capului şi
laringelui în poziţie proieminentă în direcţie
anterioară, în formă de arc, după care se
efectuează o serie de secţiuni cu ajutorul tomografiei liniare digitale multisecţionale cu un
pas de 13 mm; în timpul fonaţiei sunetului
„i”, timp de 510 s, în cazul în care se
determină prezenţa îngroşării unilaterale a
aparatului ligamentar, afectarea sinusului piriform unilateral, nivelarea sinusului Morgagni
şi închiderea incompletă a aparatului
ligamentar, se diagnostichează prezenţa cancerului de laringe.

Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

(11)
(51)

Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

58

*
* *
Method for diagnosis of laryngeal cancer
The invention relates to medicine, in particular
to oncology and can be used for non-invasive
diagnosis of laryngeal cancer.
Summary of the invention consists in placing
the patient in a horizontal position with the fixation of the head and larynx in a prominent
position in anterior direction, in the form of an
arc, then a series of sections are performed
using the multisection linear digital tomography with a step of 13 mm; during phonation
of the sound “i”, for 510 s, if the presence of
unilateral thickening of the ligamentous apparatus, unilateral damage of piriform sinus, levelling of the sinus of Morgagni and incomplete

*
* *
Метод диагностики рака гортани
Изобретение относится к медицине, в
частности к онкологии, и может быть использовано для неинвазивной диагностики
рака гортани.
Сущность изобретения состоит в размещении пациента в горизонтальном положении с фиксацией головы и гортани в положении, выступающем в переднем
направлении, в виде дуги, затем выполняют серию срезов при помощи линейной
цифровой мультисекционной томографии с
шагом 13 мм; во время фонации звука
«и», в течение 510 с, в случае если
определяют
наличие
одностороннего
утолщения связочного аппарата, одностороннего повреждения грушевидной пазухи,
выравнивания пазухи Морганьи и неполного закрытия связочного аппарата, диагностируют наличие рака гортани.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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C12Q 1/6883 (2018.01)
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(72) RACOVIŢĂ Stela, MD; MOŞIN Veaceslav,
MD; CAPCELEA Svetlana, MD; BOICIUC
Chiril, MD; SPRINCEAN Mariana, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă molecular-genetică pentru depistarea microdeleţiilor cromozomului Y în infertilitatea masculină
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
genetica moleculară şi poate fi utilizată pentru
depistarea microdeleţiilor cromozomului Y în
infertilitatea masculină.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează analiza ADN-ului genomic izolat cu uti-
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Сущность изобретения состоит в том, что
выполняют анализ выделенной геномной
ДНК с помощью реакции цепной полимеризации, с анализом последовательностей
sY84 и sY86 (AZFа), sY127 и sY134 (AZFb),
sY254 и sY255 (AZFc) и SRY и ZFX/ZFY,
sDBY1 и sY620 (AZFa), sY153 и sY158
(AZFc), sY117 и sY143 (AZFb), выполняют
амплифицию фрагментов ДНК, после чего
ДНК разделяют электрофоретическим методом под действием постоянного электрического тока в 8%-ом полиакриламидном геле в непрерывной буферной системе, затем гель окрашивают раствором
бромистого этидия с концентрацией 0,5
мкг/мл, в течение 5 мин, промывают в течение 1 мин, и фотодокументируют полученные фрагменты.

lizarea reacţiei de polimerizare în lanţ, cu
analiza secvenţelor sY84 şi sY86 (AZFa),
sY127 şi sY134 (AZFb), sY254 şi sY255
(AZFc) şi SRY şi ZFX/ZFY, sDBY1 şi sY620
(AZFa), sY153 şi sY158 (AZFc), sY117 şi
sY143 (AZFb), se efectuează amplificarea
fragmentelor de ADN, după care ADN-ul se
separă prin metoda electroforetică sub influenţa unui curent electric continuu în gel de
poliacrilamidă de 8% într-un sistem-tampon
continuu, apoi gelul se colorează cu o soluţie
de bromură de etidium cu concentraţia de 0,5
µg/mL, timp de 5 min, se spală timp de 1 min,
şi se fotodocumentează fragmentele obţinute.
Revendicări: 4
Figuri: 1

(54)

(57)

*
* *
Molecular genetic method for detecting Y
chromosome microdeletions in male infertility
The invention relates to medicine, in particular
to molecular genetics and can be used for detecting Y chromosome microdeletions in male
infertility.
Summary of the invention consists in that the
analysis of isolated genomic DNA is performed using the chain polymerization reaction, with the analysis of sY84 and sY86
(AZFа), sY127 and sY134 (AZFb), sY254 and
sY255 (AZFc) and SRY and ZFX/ZFY, sDBY1
and sY620 (AZFa), sY153 and sY158 (AZFc),
sY117 and sY143 (AZFb) sequences, amplification of DNA fragments is performed, after
which the DNA is separated by electrophoretic method under the action of constant electric
current in an 8% polyacrylamide gel in a continuous buffer system, then the gel is stained
with a solution of ethidium bromide with a
concentration of 0.5 μg/ml, for 5 min, washed
for 1 min, and the resulting fragments are
photodocumented.
Claims: 4
Fig.: 1

(54)

(57)

*
* *
Молекулярно-генетический метод выявления микроделеций Y-хромосомы
при мужском бесплодии
Изобретение относится к медицине, в
частности, к молекулярной генетике, и может быть использовано для выявления
микроделеций Y-хромосомы при мужском
бесплодии.

П. формулы: 4
Фиг.: 1

(11)
(51)

1490 (13) Y
Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/573 (2006.01)
(21) s 2020 0115
(22) 2020.09.21
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) BOTEZATU Adriana, MD; ISTRATE Viorel,
MD; BARBA Doina, MD; ŢURCANU Gheorghe, MD; LUCA Ecaterina, MD; URSU Cătălina,
MD;
ZLATOVCENA
Alla,
MD;
ANTONOVA Natalia, MD; BODRUG Nicolae,
MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă
de
diagnostic
al
stărilor
precanceroase gastrice morfologic schimbate
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
gastrologie şi poate fi utilizată pentru diagnosticul stărilor precanceroase gastrice morfologic schimbate.
Esenţa invenţiei constă în determinarea în serul
sangvin al pacientului a valorilor cantitative ale
pepsinogenului I (PG-I), pepsinogenului II (PGII) şi raportului dintre valoarea cantitativă a
pepsinogenului I şi pepsinogenului II, în cazul în
care valoarea cantitativă a PG-I este de
64,1038,37 µg/L, iar
raportul PG-I/PG-II
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este de 4,592,55, se diagnostichează prezenţa de stare precanceroasă gastrică morfologic
schimbată.
Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Method for diagnosing morphologically
altered precancerous conditions of the
stomach
The invention relates to medicine, in particular
to gastrology and can be used for diagnosing
morphologically altered precancerous conditions of the stomach.
Summary of the invention consists in determining in the patient’s blood serum the quantitative values of pepsinogen I (PG-I), pepsinogen II (PG-II) and the ratio between the quantitative value of pepsinogen I and pepsinogen
II (PG-I / PG-II), if the quantitative value of
PG-I is 64.10…38.37 μg/L, and the ratio PGI/PG-II is 4.59…2.55, the presence of morphologically altered precancerous condition of
the stomach is diagnosed.
Claims: 1

(54)

(57)

*
* *
Метод диагностики морфологически
измененных предраковых состояний
желудка
Изобретение относится к медицине, в
частности к гастрологии, и может быть использовано для диагностики морфологически измененных предраковых состояний
желудка.
Сущность изобретения состоит в определении в сыворотке крови пациента количественных значений пепсиногена I (PG-I),
пепсиногена II (PG-II) и соотношения между количественным значением пепсиногена I и пепсиногена II (PG-I/PG-II), в случае,
если количественное значение PG-I составляет 64,1038,37 мкг/л, а соотношение PG-I/PG-II составляет 4,592,55, диагностируют наличие морфологически измененного предракового состояния желудка.
П. формулы: 1
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(11) 1491 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 17/24 (2006.01)
(21) s 2020 0086
(22) 2020.07.28
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) GURĂU Petru, MD; SENCU Eusebiu, MD;
VETRICEAN Sergiu, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă de tratament endoscopic al tumorilor de laringe
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
chirurgia otorinolaringologică şi poate fi utilizată pentru tratamentul chirurgical endoscopic
transoral al tumorilor de laringe.
Esenţa invenţiei constă în aceea că sub anestezie generală bolnavul se poziţionează cu
gâtul în hiperextensie, se introduce tubul de
laringoscopie directă suspendată până la observarea cartilajelor aritenoide ale laringelui,
apoi prin laringoscopul suspendat se introduce fibroendoscopul cu efectuarea examinării
adecvate a porţiunii glotice laringiene şi determinarea dimensiunilor formaţiunii tumorale,
după care se efectuează intervenţia chirurgicală cu ajutorul instrumentelor (ansa
diatermică, forcepsul, fibra laser), direcţionate
prin canalul de lucru al endoscopului flexibil.
Revendicări: 2

(54)
(57)

*
* *
Method for endoscopic treatment of laryngeal tumors
The invention relates to medicine, namely to
otorhinolaryngological surgery and can be
used for transoral endoscopic surgical treatment of laryngeal tumors.
Summary of the invention consists in that under general anesthesia the patient is positioned with the neck in hyperextension, the direct suspension laryngoscopy tube is introduced until the arytenoid cartilages of the larynx are observed, then through the suspension laryngoscope is introduced the fibroendoscope performing the adequate examination of the laryngeal glottic portion and determining the size of the tumor formation, after
which the surgical intervention is performed
using instruments (diathermic loop, forceps,
laser fiber), directed through the working
channel of the flexible endoscope.
Claims: 2
*
*
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(54)
(57)

Метод эндоскопического лечения опухолей гортани
Изобретение относится к медицине, а
именно к оториноларингологической хирургии, и может быть использовано для
трансорального эндоскопического хирургического лечения опухолей гортани.
Сущность изобретения состоит в том, что
под общим наркозом пациента располагают шеей в гиперэкстензии, вводят трубку
прямой подвесной ларингоскопии пока не
будут замечены черпаловидные хрящи
гортани, затем через подвесной ларингоскоп вводят фиброэндоскоп с выполнением адекватного обследования голосовой части гортани и определением размеров опухолевого образования, после чего
проводят хирургическую операцию с использованием инструментов (диатермическая петля, щипцы, лазерное волокно),
направленных через рабочий канал гибкого эндоскопа.
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adrenalină de 0,1%. Apoi prin canalul de lucru
al fibroendoscopului se introduce o ansă
diatermică până la baza componentului
exofitic al tumorii, şi se efectuează excizia
tumorii prin tăiere în regim diatermic, iar ablaţia tumorii restante se efectuează prin vaporizare cu ajutorul laserului Nd:YAG cu lungimea
de undă de 1064 nm, cu o margine de siguranţă de 1...2 mm de ţesut sănătos.
Revendicări: 1

(54)
(57)

П. формулы: 2

(11) 1492 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61B 17/24 (2006.01)
(21) s 2020 0087
(22) 2020.07.28
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) GURĂU Petru, MD; SENCU Eusebiu, MD;
VETRICEAN Sergiu, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Metodă de tratament chirurgical al
papilomului de laringe
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
chirurgia otorinolaringologică, şi poate fi utilizată pentru tratamentul chirurgical endoscopic
al papilomului de laringe.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează sedarea şi analgezia intravenoasă,
anestezia locală de contact a mucoasei nazale cu o soluţie de lidocaină de 2% şi o soluţie
de adrenalină de 0,1% în timpul respiraţiei
spontane a pacientului. În acelaşi timp, se
realizează anestezia de contact a faringelui
prin aplicarea unui spray cu o soluţie de
lidocaină de 10%. După care, transnazal se
introduce fibroendscopul şi se direcţionează
către rinofaringe, se propulsează vertical în
faringe şi laringe, totodată se efectuează
anestezia de contact prin insuflare a laringelui
cu o soluţie de lidocaină de 2% şi o soluţie de

*
* *
Method for surgical treatment of laryngeal
papilloma
The invention relates to medicine, namely to
otorhinolaryngological surgery and can be
used for endoscopic surgical treatment of laryngeal papilloma.
Summary of the invention consists in that sedation and intravenous analgesia, local contact anesthesia of the nasal mucosa with 2%
lidocaine solution and 0.1% adrenaline solution are performed during spontaneous
breathing of the patient. At the same time,
contact anesthesia of the pharynx is carried
out by applying a spray with 10% lidocaine
solution. After that, the fibroendoscope is introduced transnasally and directed into the
nasopharynx, advanced vertically into the
pharynx and larynx, while contact anesthesia
is performed by insufflation of the larynx with
2% lidocaine solution and 0.1% adrenaline
solution. Then a diathermic snare is introduced through the working channel of the fibroendoscope to the base of the exophytic
component of the tumor, and excision of the
tumor is carried out by cutting in diathermic
mode, and the ablation of the remaining tumor
is performed by vaporization using a Nd:YAG
laser with a wavelength of 1064 nm, with a
reserve of 1.2 mm of healthy tissue.
Claims: 1

(54)
(57)

*
* *
Метод хирургического лечения папилломы гортани
Изобретение относится к медицине, а
именно к оториноларингологической хирургии, и может быть использовано для
эндоскопического хирургического лечения
папилломы гортани.
Сущность изобретения состоит в том, что
выполняют седацию и внутривенную
анальгезию, местную контактную анестезию слизистой оболочки носа 2%-ым рас-
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твором лидокаина и 0,1%-ым раствором
адреналина при спонтанном дыхании пациента. В то же время, проводят контактную анестезию глотки путем нанесения
спрея с 10%-ым раствором лидокаина. После чего, трансназально вводят фиброэндоскоп и направляют в носоглотку, продвигают вертикально в глотку и гортань, при
этом проводят контактную анестезию путем инсуффляции гортани 2%-ым раствором лидокаина и 0,1%-ым раствором адреналина. Затем через рабочий канал фиброэндоскопа вводят диатермическую петлю до основания экзофитного компонента
опухоли, и выполняют иссечение опухоли
путем разрезания в диатермическом режиме, а абляцию оставшейся опухоли выполняют путем вапоризации с использованием лазера Nd:YAG с длиной волны 1064
нм, с запасом 1...2 мм здоровой ткани.

INVENTIONS
interiorul corpului este aplasată o supapă cu
orificiu, executată din silicon medical, în formă
de con trunchiat, şi amplasată cu capătul ei
proeminent spre capătul corpului, care este
unit cu placa ovală, iar diametrul orificiului
supapei este de 0,42 µm.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11) 1493 (13) Y
(51) Int. Cl.: A61F 9/007 (2006.01)
(21) s 2020 0022
(22) 2020.03.12
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) BENDELIC
Eugeniu,
MD;
ALSALIEM
Sulaiman, MD
(74) COŞNEANU Elena
(54) Şunt antiglaucomatos cu supapă
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, în
special la un şunt antiglaucomatos cu supapă,
şi poate fi utilizată în microchirurgia
oftalmologică pentru tratamentul chirurgical al
pacienţilor cu glaucom.
Esenţa invenţiei constă în aceea că şuntul
antiglaucomatos cu supapă este executat din
polimetilmetacrilat şi constă dintr-un corp cav
de formă cilidrică cu lungimea de 4,0 mm, cu
diametrul exterior de 1,5 mm şi diametrul
interior de 1,0 mm; la un capăt al corpului
sunt executate două proeminenţe de formă
triunghiulară, cu bazele îndreptate spre capătul lui opus, totodată lungimea fiecărei
proeminenţe este de 1,0 mm, iar lungimea
bazei proeminenţei este de 0,5 mm; capătul
opus al corpului este unit coaxial, sub un
unghi de 45°, cu o placă ovală cu o gaură
străpunsă în centru, care comunică cu corpul
cav; diametrul mare al plăcii menţionate este
de 3,5 mm, diametrul mic este de 2,5 mm, şi
grosimea este de 0,3 mm, de asemenea, în
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*
* *
Anti-glaucoma shunt with valve
The invention relates to medical equipment, in
particular to an anti-glaucoma shunt with
valve and can be used in ophthalmic microsurgery for the surgical treatment of patients
with glaucoma.
Summary of the invention consists in that the
anti-glaucoma shunt with valve is made of
polymethyl methacrylate and consists of a
hollow cylindrical body of a length of 4.0 mm,
an outer diameter of 1.5 mm and an inner diameter of 1.0 mm; at one end of the body are
made two ledges of triangular shape, with the
bases facing the opposite end thereof, at the
same time the length of each ledge is of 1.0
mm and the length of the ledge base is of 0.5
mm; the opposite end of the body is coaxially
connected, at an angle of 45°, to an oval plate
with a through hole in the center, which communicates with the hollow body; the major diameter of the specified plate is of 3.5 mm, the
small diameter is of 2.5 mm, and the thickness is of 0.3 mm, inside the body is placed a
valve with a hole, made of medical silicone, in
the form of a truncated cone, and placed with
its convex end to the end of the body, which is
connected to the oval plate, and the diameter
of the valve hole is of 0.42 μm.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Антиглаукомный шунт с клапаном
Изобретение относится к медицинской
технике, в частности, к антиглаукомному
шунту с клапаном, и может быть использовано в офтальмологической микрохирургии
для хирургического лечения больных глаукомой.
Сущность изобретения состоит в том, что
антиглаукомный шунт с клапаном изготовлен из полиметилметакрилата и состоит из
полого корпуса цилиндрической формы
длиной 4,0 мм, с внешним диаметром 1,5
мм и внутренним диаметром 1,0 мм; на одном конце корпуса выполнены два выступа
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треугольной формы, с основаниями, обращенными к противоположному его концу,
при этом длина каждого выступа составляет 1,0 мм, а длина основания выступа составляет 0,5 мм; противоположный конец
корпуса соосно соединен, под углом 45°, с
овальной пластиной со сквозным отверстием в центре, которое сообщено с полым
корпусом; большой диаметр указанной
пластины составляет 3,5 мм, малый диаметр составляет 2,5 мм, и толщина составляет 0,3 мм, также, внутри корпуса
размещен клапан с отверстием, выполненный из медицинского силикона, в форме
усеченного конуса, и расположенный выпуклым концом в сторону конца корпуса,
который соединен с овальной пластиной, а
диаметр отверстия клапана составляет
0,42 мкм.

(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 0.5-1.5 g/L of potassium
permanganate KMnO4 and 10-30 ml/L of
aqueous extract of walnut leaves, obtained by
extraction of dry leaves in water in a mass ratio of (2-4):10 at a temperature of 70-100C
for 1-3 hours, with subsequent filtration.
The technical result of the invention consists
in using an environmentally friendly, effective
and inexpensive inhibitor, which provides an
increase in the corrosion resistance of up to
10.8 times.
Claims: 1

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(54)
(57)

(11)
(51)

1494 (13) Y
Int. Cl.: C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/18 (2006.01)
C01G 45/12 (2006.01)
(21) s 2020 0076
(22) 2020.07.17
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; COVALI Alexandr,
MD
(54) Procedeu de protecţie a oţelului de
coroziune în apă
(57) Invenţia se referă la domeniul protecţiei metalelor de coroziune în apă şi poate fi utilizată
pentru a inhiba coroziunea în sistemele închise ale conductelor de oţel.
Procedeul de protecţie a oţelului de coroziune
în apă constă în introducerea în mediul coroziv a 0,5-1,5 g/l de permanganat de potasiu
KMnO4 şi 10-30 ml/l de extract apos din frunze de nuc, obţinut prin extracţia frunzelor uscate cu apă în raport de masă de (2-4):10 la
temperatura de 70-100°C timp de 1-3 ore, cu
filtrarea ulterioară.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în utilizarea unui inhibitor ecologic inofensiv, sigur şi
necostisitor, care asigură sporirea rezistenţei
la coroziune de până la 10,8 ori.
Revendicări: 1
*
*

*
* *
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.
Способ защиты стали от коррозии в воде
состоит во введении в коррозионную среду
0,5-1,5 г/л марганцовокислого калия KMnO4
и 10-30 мл/л водного экстракта ореха, полученного путем экстракции сухих листьев
в воде при массовом соотношении (2-4):10
при температуре 70-100°С в течение 1-3 ч,
с последующей фильтрацией.
Технический результат изобретения состоит в использовании экологически безопасного, эффективного и недорогого ингибитора, обеспечивающего увеличение устойчивости к коррозии до 10,8 раз.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1495 (13) Y
Int. Cl.: C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
(21) s 2020 0077
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(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; COVALI Alexandr,
MD
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(54)
(57)
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Procedeu de protecţie a oţelului de
coroziune în apă
Invenţia se referă la domeniul protecţiei metalelor de coroziune în apă şi poate fi utilizată
pentru a inhiba coroziunea în sistemele închise ale conductelor de oţel.
Procedeul de protecţie a oţelului de coroziune
în apă constă în introducerea în mediul coroziv a 10-30 ml/l de extract apos de amarant
Amaranthus retroflexus L., obţinut prin extracţia ierbii uscate cu apă în raport de masă de
4:10 la temperatura de 70-90°C timp de 1-3
ore, cu filtrarea ulterioară.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea rezistenţei la coroziune de până la 8,4 ori
cu utilizarea unui inhibitor eficient şi ecologic
inofensiv pe bază de extract apos de iarbă
uscată de amarant.
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 10-30 g/L of aqueous extract of amaranth Amaranthus retroflexus L.,
obtained by extraction of dry herb in water in
a mass ratio of 4:10 at a temperature of 7090C for 1-3 hours, with subsequent filtration.
The technical result of the invention consists
in increasing the corrosion resistance up to
8.4 times using an effective and environmentally friendly inhibitor based on aqueous extract of dry amaranth herb.

щей фильтрацией.
Технический результат изобретения состоит в повышении устойчивости к коррозии
до 8,4 раз с использованием эффективного
и экологически безопасного ингибитора на
основе водного экстракта сухой травы щирицы.
П. формулы: 1

(11)
(51)

1496 (13) Y
Int. Cl.: C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/18 (2006.01)
C01G 45/12 (2006.01)
(21) s 2020 0079
(22) 2020.07.17
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) PARŞUTIN Vladimir, MD; COVALI Alexandr,
MD
(54) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
(57) Invenţia se referă la domeniul protecţiei metalelor de coroziune în apă şi poate fi utilizată
pentru a inhiba coroziunea în sistemele închise ale conductelor de oţel.
Procedeul de protecţie a oţelului de coroziune
în apă constă în introducerea în mediul coroziv a 0,5-1,5 g/l de permanganat de potasiu
KMnO4 şi 10-30 ml/l de extract apos de
amarant Amaranthus retroflexus L., obţinut
prin extracţia ierbii uscate cu apă în raport de
masă de 4:10 la temperatura de 70-90°C timp
de 1-3 ore, cu filtrarea ulterioară.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea rezistenţei la coroziune de până la 35 de
ori cu utilizarea unui inhibitor eficient, ecologic
inofensiv şi necostisitor.
Revendicări: 1

Claims: 1
*
(54)
(57)
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* *
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.
Способ защиты стали от коррозии в воде
состоит во введении в коррозионную среду
10-30 мл/л водного экстракта щирицы
Amaranthus retroflexus L., полученного путем экстракции сухой травы в воде при
массовом соотношении 4:10 при температуре 70-90°С в течение 1-3 ч, с последую-

(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 0.5-1.5 g/L of potassium
permanganate KMnO4 and 10-30 ml/L of
aqueous extract of amaranth Amaranthus retroflexus L., obtained by extraction of dry herb
in water in a mass ratio of 4:10 at a tempera-

INVENŢII

ture of 70-90C for 1-3 hours, with subsequent filtration.
The technical result of the invention consists
in increasing the corrosion resistance up to 35
times using an effective, environmentally
friendly and inexpensive inhibitor.
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
0,5-1,5 г/л марганцовокислого калия KMnO4
и 10-30 мл/л водного экстракта щирицы
Amaranthus retroflexus L., полученного путем экстракции сухой травы в воде при
массовом соотношении 4:10 при температуре 70-90°С в течение 1-3 ч, с последующей фильтрацией.
Технический результат изобретения состоит в повышении устойчивости к коррозии
до 35 раз с использованием эффективного,
экологически безопасного и недорогого ингибитора.
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. 50/2008 privind protecția invențiilor, de la data publicării de către OEB a menţiunii
privind eliberarea brevetului.

.

A

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

В

алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в соответствии
с Законом № 50/2008 об охране изобретений, с даты публикации ЕПВ сведений о выдаче
патента.
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(11)
(51)

(21)
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wherein the immunoglobulin comprises a
heavy chain variable region and the light
chain variable region; and conjugating a
thiol-reactive compound to the Cys80,
wherein the thiol-reactive compound comprises a thiol-reactive group. Antigenbinding molecules and methods for generating the same, immunoglobulins as well as
nucleic acid molecules encoding the immunoglobulins and host cells comprising the
nucleic acid molecules, conjugated immunoglobulins, and light chain variable regions
for use in a conjugated immunoglobulin are
also provided.

MD/EP 3310816 (13) T2
Int.Cl.: C07K 16/28 (2006.01.01)
A61K 49/00 (2006.01.01)
C07K 16/30 (2006.01.01)
A61K 47/68 (2017.01.01)
e 2018 0417

(96)

16736952.9, 2016.06.17

(97)

3310816, 2018.04.25

(80)

EPB nr. 37/2020, 2020.09.09

(87)

WO 2016/205618, 2016.12.22

(31)

201562182020P

(32)

2015.06.19

(33)

US

Claims: 19
Fig.: 23
Sequences: 491

(71)(73) Eisai R&D Management Co., Ltd., JP
(72)

GRASSO Luigi, US; SPIDEL Jared, US;
KLINE James Bradford, US; ALBONE Earl,
US

(74)

CORCODEL Angela

(54)

Imunoglobuline conjugate Cys80
Cys80 conjugated immunoglobulins
Конъюгированные иммуноглобулины
Cys80

(57)

Sunt furnizate aici metode pentru
generarea de imunoglobuline conjugate,
metoda cuprinzând: decaparea unei
cisteine la poziția 80 de aminoacizi
("Cys80") într-o regiune variabilă a lanțului
ușor al unei imunoglobuline, în care
imunoglobulina cuprinde o regiune variabilă
a lanțului greu și regiunea variabilă a
lanțului ușor; precum și conjugarea unui
compus reactiv la tiol cu Cys80, în care
compusul reactiv la tiol cuprinde o grupare
reactivă la tiol. Sunt furnizate, de
asemenea, molecule care leagă antigenul
și metode pentru generarea acestora,
imunoglobuline, precum și molecule de acid
nucleic care codifică imunoglobulinele și
celulele gazdă cuprinzând moleculele de
acid nucleic, imunoglobulinele conjugate și
regiunile variabile ale lanțului ușor pentru
utilizarea într-o imunoglobulină conjugată.

(11)
(51)

Revendicări: 19
Figuri: 23
Secvenţe: 491
*
* *
(57)

Provided herein are methods for generating
conjugated immunoglobulins, the method
comprising: decapping a cysteine at amino
acid position 80 ("Cys80") in a light chain
variable region of an immunoglobulin,

MD/EP 3313817 (13) T2
Int.Cl.: C07D 209/12 (2006.01.01)
C07D 307/80 (2006.01.01)
C07D 307/81 (2006.01.01)
C07D 333/56 (2006.01.01)
C07D 403/12 (2006.01.01)
C07D 405/04 (2006.01.01)
C07D 405/12 (2006.01.01)
C07D 409/12 (2006.01.01)
C07D 471/04 (2006.01.01)
C07D 487/04 (2006.01.01)
C07D 491/04 (2006.01.01)
C07D 495/04 (2006.01.01)
A61K 31/381 (2006.01.01)
A61K 31/4355 (2006.01.01)
A61K 31/437 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)

(21)

e 2018 0438

(96)

16730854.3, 2016.06.22

(97)

3313817, 2018.05.02

(80)

EPB nr. 38/2020, 2020.09.16

(87)

WO 2016/207217, 2016.12.29
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(31)

1555750

(11)

(32)

2015.06.23

(51)

(33)

FR

MD/EP 3317296 (13) T2
Int.Cl.: C07K 14/47 (2006.01.01)
A61K 38/00 (2006.01.01)

(21)

e 2018 0477

(96)

16733523.1, 2016.06.29

BÁLINT Balázs, HU; CSÉKEI Márton, HU;
SZABÓ Zoltán, HU; SZLÁVIK Zoltán, HU;
KOTSCHY András, HU; CHANRION Maïa, FR;
GENESTE Olivier, FR; CHEN I-Jen, GB; DAVIDSON James Edward Paul, GB; MURRAY
James Brooke, GB; SIPOS Szabolcs, HU;
ONDI Levente, HU; PROSZENYÁK Ágnes, HU

(97)

3317296, 2018.05.09

(74)

CORCODEL Angela

(71)(73) Immatics Biotechnologies GmbH, DE

(54)

Derivați biciclici, un procedeu pentru prepararea lor și compozițiile farmaceutice care îi
conțin
Bicyclic derivatives, a process for their
preparation and pharmaceutical compositions containing them
Новые
бициклические
производные,
способ их получения и содержащие их
фармацевтические композиции

(72)

MAHR Andrea, DE; WEINSCHENK Toni,
DE; HÖRZER Helen, DE; SCHOOR Oliver,
DE; FRITSCHE Jens, DE; SINGH Harpreet,
US

(74)

FOCŞA Valentin

(54)

Noi peptide și combinație de peptide
pentru utilizare în imunoterapie împotriva
cancerului ovarian și a altor cancere
Novel peptides and combination of peptides for use in immunotherapy against
ovarian cancer and other cancers
Новые пептиды и комбинация пептидов для использования в иммунотерапии против рака яичников и других
видов рака

(57)

Prezenta invenție se referă la peptide, proteine, acizi nucleici și celule pentru utilizare
în metode imunoterapeutice. În mod special,
prezenta invenție se referă la imunoterapia
cancerului. În plus, prezenta invenție se
referă la epitopii peptidici ai celulelor T citotoxice asociate tumorii, singuri sau asociați
cu alte peptide asociate tumorii, care pot
servi, de exemplu, drept componente farmaceutice active ale formulelor de vaccin
care stimulează răspunsurile imunitare
antitumorale sau pentru stimularea celulelor
T ex vivo și transferarea la paciente. Peptidele legate de molecule ale complexului
major de histocompatibilitate (MHC), sau
peptidele ca atare, pot fi, de asemenea,
ținte ale anticorpilor, ale receptorilor solubili
ai celulelor T și ale altor molecule de legare.

(71)(73) Les Laboratoires Servier, FR; Vernalis (R&D)
Limited, GB
(72)

(57)

EPB nr. 40/2020, 2020.09.30

(87)

WO 2017/001491, 2017.01.05

(31)

201562187507P; 201511546

(32)

2015.07.01; 2015.07.01

(33)

US; GB

Compuși cu formula (I): unde R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8, R14, W, A și n sunt definiți în
descriere. Medicamente.

Revendicări: 43
Secvenţe: 1
*
* *
(57)

(80)

Compounds of formula (I); wherein R1, R2, R3,
R4, R5, R6, R7, R8, R14, W, A and n are as
defined in the description. Medicaments.

Claims: 43
Sequences: 1

Revendicări: 14
Figuri: 3
Secvenţe: 665
*
* *
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(57)

The present invention relates to peptides,
proteins, nucleic acids and cells for use in
immunotherapeutic methods. In particular,
the present invention relates to the immunotherapy of cancer. The present invention
furthermore relates to tumor-associated Tcell peptide epitopes, alone or in combination with other tumor-associated peptides
that can for example serve as active pharmaceutical ingredients of vaccine compositions that stimulate anti-tumor immune responses, or to stimulate T cells ex vivo and
transfer into patients. Peptides bound to
molecules of the major histocompatibility
complex (MHC), or peptides as such, can
also be targets of antibodies, soluble T-cell
receptors, and other binding molecules.

MD - BOPI 1/2021

(57)

Claims: 14
Fig.: 3
Sequences: 665

(51)

MD/EP 3319985 (13) T2
Int.Cl.: C07K 14/47 (2006.01.01)
C07K 14/635 (2006.01.01)
A61K 39/00 (2006.01.01)

(21)

e 2018 0500

(11)

(96)

16736073.4, 2016.07.05

(97)

3319985, 2018.05.16

(80)

EPB nr. 44/2020, 2020.10.28

(87)

WO 2017/005733, 2017.01.12

(31)

201511792; 201562188870P

(32)

2015.07.06; 2015.07.06

(33)

GB; US

Revendicări: 13
Figuri: 3
Secvenţe: 103
*
* *
(57)

(71)(73) Immatics Biotechnologies GmbH, DE
(72)

MAHR Andrea, DE; WEINSCHENK Toni,
DE; SONG Colette, DE; SCHOOR Oliver,
DE; FRITSCHE Jens, DE; SINGH Harpreet,
US

(74)

FOCŞA Valentin

(54)

Noi peptide și combinații de peptide pentru utilizare în imunoterapie împotriva
cancerului esofagian și a altor cancere
Novel peptides and combination of peptides for use in immunotherapy against
esophageal cancer and other cancers
Новые пептиды и комбинация пептидов для использования в иммунотерапии против рака пищевода и других
видов рака

Prezenta invenție se referă la peptide, proteine, acizi nucleici și celule pentru utilizare
în metode imunoterapeutice. În particular,
prezenta invenție se referă la imunoterapia
cancerului. În plus, prezenta invenție se
referă la epitopii peptidici ai celulelor T citotoxice asociate tumorii, singuri sau asociați
cu alte peptide asociate tumorii, care pot
servi, de exemplu, drept componente farmaceutice active ale formulelor de vaccin
care stimulează răspunsurile imunitare
antitumorale sau pentru stimularea celulelor
T ex vivo și transferarea la pacienți. Peptidele legate de molecule ale complexului
major de histocompatibilitate (MHC), sau
peptidele ca atare, pot fi, de asemenea,
ținte ale anticorpilor, ale receptorilor solubili
ai celulelor T și ale altor molecule de legare.

The present invention relates to peptides,
proteins, nucleic acids and cells for use in
immunotherapeutic methods. In particular,
the present invention relates to the immunotherapy of cancer. The present invention
furthermore relates to tumor-associated Tcell peptide epitopes, alone or in combination with other tumor-associated peptides
that can for example serve as active pharmaceutical ingredients of vaccine compositions that stimulate anti-tumor immune responses, or to stimulate T cells ex vivo and
transfer into patients. Peptides bound to
molecules of the major histocompatibility
complex (MHC), or peptides as such, can
also be targets of antibodies, soluble T-cell
receptors, and other binding molecules.
Claims: 13
Fig.: 3
Sequences: 103

(11)
(51)

MD/EP 3532708 (13) T2
Int.Cl.: F01C 1/077 (2006.01.01)
F01C 1/18 (2006.01.01)
F01K 7/36 (2006.01.01)
F01K 13/00 (2006.01.01)
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(21)

e 2019 0995

(96)

18740646.7, 2018.06.12

(97)

3532708, 2019.09.04

(80)

EPB nr. 37/2020, 2020.09.09

(87)

WO 2019/008457, 2019.01.10

(31)

201700074290

(32)

2017.07.03

(33)

IT

INVENTIONS

necesară la încălzitor (41); în care regeneratorul (42), în comunicație de fluide cu
unitatea de acționare (1), este configurat în
plus să obțină energie termică de la fluidul
termic epuizat și să o utilizeze pentru a
preîncălzi fluidul termic ce urmează a fi
trimis la încălzitor (41). Invenția se referă în
plus la un procedeu pentru realizarea unui
ciclu termic cu ajutorul mașinii termice menționate.

(71)(73) I.V.A.R. S.P.A., IT
(72)

OLIVOTTI Sergio, IT

(74)

SOKOLOVA Sofia

(54)

Mașină termică configurată pentru efectuarea ciclurilor termice și procedeu de
efectuare a ciclurilor termice cu ajutorul
unei astfel de mașini termice
Heat machine configured for realizing
heat cycles and method for realizing
heat cycles by means of such heat machine
Тепловая машина, выполненная с
возможностью осуществления тепловых циклов, и способ осуществления
тепловых циклов с помощью такой
тепловой машины

(57)

70

Mașină termică (121) pentru realizarea unui
ciclu termic, mașina termică funcționând cu
un fluid termic și cuprinzând o unitate de
acționare (1) prevăzută cu un prim rotor (4)
și un al doilea rotor (5), având fiecare trei
pistoane (7a, 7b, 7c; 9a, 9b, 9c) care sunt
culisante într-o cameră inelară (12), în care
pistoanele delimitează șase camere cu
volum variabil (13', 13", 13"'; 14', 14", 14"').
Unitatea de acționare cuprinde o transmisie
configurată pentru a converti mișcarea rotativă cu prima și a doua viteze unghiulare
variabile periodic (ω1, ω2) respective ale
primului și celui de-al doilea rotor (4, 5)
menționat, decalate unul în raport cu celălalt, într-o mișcare rotativă la o viteză unghiulară constantă. Mașina termică cuprinde în plus un bazin de compensare (44),
configurat pentru a acumula fluidul termic
comprimat de la unitatea de acționare, un
regenerator (42) configurat să preîncălzească fluidul termic, un încălzitor (41) configurat să supraîncălzească fluidul termic
care circulă în spira serpentinei, un arzător
(40), configurat să livreze energia termică

Revendicări: 15
Figuri: 13
*
* *
(57)

A heat machine (121) for realizing a heat
cycle, the heat machine operating with a
thermal fluid and comprising a drive unit (1)
provided with a first rotor (4) and a second
rotor (5), each having three pistons (7a, 7b,
7c; 9a, 9b, 9c) that are slidable in an annular chamber (12), wherein the pistons delimit six variable-volume chambers (13',
13", 13"'; 14', 14", 14"'). The drive unit comprises a transmission configured to convert
the rotary motion with respective first and
second periodically variable angular velocities (ω1, ω2) of said first and second rotor
(4, 5), offset from each other, into a rotary
motion at a constant angular velocity. The
heat machine further comprises a compensation tank (44), configured to accumulate
the compressed thermal fluid from the drive
unit, a regenerator (42) configured to preheat the thermal fluid, a heater (41) configured to superheat the thermal fluid circulating in the serpentine coil, a burner (40),
configured to supply the necessary thermal
energy to the heater (41); wherein the regenerator (42), in fluid communication with
the drive unit (1), is further configured to
acquire energy-heat from the exhausted
thermal fluid and use it to preheat the thermal fluid to be sent to the heater (41). The
invention further relates to a method for
realizing a heat cycle by means of said heat
machine.
Claims: 15
Fig.: 13
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(71)(73) Eli Lilly and Company, US
(72)

BAUER Renato Alejandro, US; BOULET Serge
Louis, US; BURKHOLDER Timothy Paul, US;
GILMOUR Raymond, US; HAHN Patric James,
US; RANKOVIC Zoran, US

(74)

PARASCA Dumitru

(54)

Compuși de 7-feniletilamino-4H-pirimido
[4,5-d][1,3]oxazin-2-onă în calitate de inhibitori ai mutanţilor IDH1 și IDH2
7-phenylethylamino-4h-pyrimido[4,5d][1,3]oxazin-2-one compounds as mutant
idh1 and idh2 inhibitors
Соединения 7-фенилэтиламино-4Н-пиримидо[4,5-d][1,3]оксазин-2-она в качестве
ингибиторов мутантных ИДГ1 и ИДГ2

(57)

Un compus, cum este definit aici, sau o compoziție farmaceutică conținȃnd compusul, pentru utilizare în tratarea cancerului mutant
IDH1sau IDH2 avȃnd structura:

Revendicări: 7
(11)
(51)

(21)

MD/EP 3555105 (13) T2
Int.Cl.: C07D 498/04 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61K 31/5365 (2006.01.01)
e 2019 1188

(96)

17822882.1, 2017.12.08

(97)

3555105, 2019.10.23

(80)

EPB nr. 44/2020, 2020.10.28

(87)

WO 2018/111707, 2018.06.21

(31)

201662435283P

(32)

2016.12.16

(33)

US

*
* *
(57)

A compound, as defined herein, or
pharmaceutical composition containing the
compound, for use in treating IDH1 or IDH2
mutant cancer and having the structure:

Claims: 7
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C12N 1/38 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
C12P 21/00 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
A61D 99/00 (2006.01)
H01L 31/048 (2006.01)
H02S 10/30 (2014.01)
H02S 40/42 (2014.01)
H02S 40/44 (2014.01)
F24S 10/70 (2018.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

a 2016 0078

2014.12.22

12/2019

a 2019 0026

2019.04.04

4/2020

a 2017 0036

2017.03.31

4/2020

a 2018 0110

2018.12.18

4/2020

a 2018 0059

2018.07.31

4/2020

a 2018 0078

2018.09.12

4/2020

a 2018 0093

2018.11.02

4/2020

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii de clasificare
conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
menţiunea privind acordarea brevetului
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Nr.
crt.

Cod ST.
3 OMPI

(11) Nr.
brevet

1
2
3

MD
MD
MD

1428
1430
1432

(13) Cod
ST. 16
OMPI
Z
Z
Z

4

MD

1433

Z

(51) Indici de clasificare
E04F 21/16 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/12 (2006.01)
G01N 1/42 (2006.01)
F24S 30/48 (2018.01)
F24S 50/20 (2018.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

s 2019 0118
s 2019 0130
s 2019 0099

2019.11.19
2019.12.18
2019.09.17

3/2020
4/2020
4/2020

s 2018 0034

2018.04.04

4/2020
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

L

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

П

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

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

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie provizorie în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 39/2008 privind protecţia soiurilor de plante.

Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, se află in
biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate sau se pot comanda copii, contra cost.
Conform art. 49 din Lege, după publicarea cererii orice persoană poate să prezinte la AGEPI obiecţii referitor la denumirea soiului şi la satisfacerea condiţiilor de brevetabilitate, în condiţiile stabilite în Lege.

P

ublication in BOPI of plant variety patent applications provides to the applicant a provisional
protection under the terms of Article 26 of Law No. 39/2008 on the Protection of Plant Varieties.

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

П

убликация заявок на патент на сорт растения в BOPI обеспечивает заявителю временную
охрану на условиях, предусмотренных ст. 26 Закона № 39/2008 об охране сортов растений.

Материалы заявок на патент на сорт растения, сведения о которых опубликованы в BOPI, находятся в
библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за определенную плату могут быть заказаны
их копии.
Согласно ст. 49 Закона после публикации заявки любое лицо вправе подать в AGEPI возражения в
отношении наименования сорта, а также возражения относительно несоответствия условиям
патентоспособности, предусмотренным Законом.
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PLANT VARIETIES

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate /
Published plant variety patent applications/
Опубликованные заявки на патент
на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, solicitantul, amelioratorul,
denumirea comună (taxonul botanic), denumirea propusă a soiului, data publicării
Nr.
crt.

Nr. depozit/
Data depozit

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
propusă a soiului

No.

Application
number/
Filing date

a. Applicant
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Proposed variety
denomination

Date of
publication

№
п/п

Номер заявки/
Дата подачи

а. Заявитель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Дата
публикации

1

v 2020 0026 /
2020.10.08

a. GRĂDINA BOTANICĂ
NAŢIONALĂ (INSTITUT)
„Alexandru Ciubotaru”, MD

GUTUI JAPONEZ PITIC
(Chaenomeles japonica
(Thunb.) Lindl.)

Предложенное
наименование
сорта
ALEX

b. ROŞCA Ion, MD;
ONICA Elisaveta, MD;
PALANCEAN Alexei, MD

Japanese quince
(Chaenomeles japonica
(Thunb.) Lindl.)

Data publicării

2021.01.31

Айва японская
(Chaenomeles japonica
(Thunb.) Lindl.)
2

v 2020 0027 /
2020.10.20

a. GRĂDINA BOTANICĂ
NAŢIONALĂ (INSTITUT)
„Alexandru Ciubotaru”, MD

TOPINAMBUR
(Helianthus tuberosus L.)

b. ŢÎŢEI Victor, MD

Topinambur
(Helianthus tuberosus L.)
Топинамбур
(Helianthus tuberosus L.)
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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.
crt.

Nr. depozit/
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

No.

Application number/
Filing date

a. Holder
b. Breeder

№
п/п

Номер заявки/
Дата подачи

2
v 2018 0008 /
2018.02.21

1
1

Denumirea
soiului

Numărul de brevet/
Data acordării

Common name
(Botanical taxon)

Variety denomination

Patent
number /Date of
grant

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический
таксон)

Наименование
сорта

3
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÎMP „SELECŢIA”, MD

4
ORZ
(Hordeum vulgare L.)

5
ELEGANT

Номер патента/
Дата
предоставления
патента
6
355 / 2021.01.31

APORT

356 / 2021.01.31

b. CHIŞCA Maria, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
PLEŞCA Adrian, MD;
VRONSCHIH Mihail, MD;
TARAN Mihail, MD
2

v 2018 0010 /
2018.02.21

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÎMP „SELECŢIA”, MD
b. POSTOLATI Alexei, MD;
GĂINĂ Lidia, MD;
SERGHEI Titu, MD;
PLEŞCA Adrian, MD;
ŢURCAN Iulia, MD;
ATANOVA Lilia, MD;
TARAN Mihail, MD;
VRONSCHIH Mihail, MD
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Barley
(Hordeum vulgare L.)
Ячмень
(Hordeum vulgare L.)

GRÂU COMUN
(Triticum aestivum L.)
Wheat
(Triticum aestivum L.)
Пшеница мягкая
(Triticum aestivum L.)
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III
Mărci / Trademarks

P

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
AGEPI în modul stabilit de Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. În conformitate cu
Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de
înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru produsele
şi serviciile indicate în certificat.
În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, datele privind mărcile înregistrate în baza cererilor acceptate parţial, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin procedura naţională.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este parte
se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce se referă
la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la adresele
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette,
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette
sau https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette.

L

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI, as established by Law No. 38/2008 on the Protection of
Trademarks. According to this Law the trademark is certified by a registration certificate issued by
AGEPI. The registration certificate attests the priority date of the trademark and the exclusive right of
the owner in the trademark for the goods and services entered in the certificate.
Data on filed trademark applications, data on trademarks registered on the basis of partially accepted
applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure shall be
published in this Section.
Trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International
Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French, English and
Spanish in the Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks /
Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. The Gazette includes all relevant data on new
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries
referred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette, https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/#gazette or
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/#gazette.
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TRADEMARKS

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

Î

n conformitate cu Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare a
mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul
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. 38/2008 on the Protection of Trademarks a trademark
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a
representative.
An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents provided for
in Art. 30 of the Law.
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any
person shall be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the
need for refusal of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition
against registration of a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of
Article 8 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law.
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(210) 045828
(220) 2020.03.26
(730) Qatar Airways Group (Q.C.S.C), QA
P.O. Box 22550, Doha, Qatar
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „THE HEIGHT OF BUSINESS
TRAVEL”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, alb, galben, marodeschis.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate, inclusiv managementul, operarea,
organizarea şi controlul reducerilor şi stimulentelor de clienţi, de afaceri comerciale şi
corporative; servicii de abonamente pentru
membrii cluburilor; promovarea produselor şi
serviciilor pentru terţi folosind un program de
reduceri şi un program de acordare a stimulentelor în cadrul cărora se acordă puncte de
cumpărături pentru achiziţiile făcute de abonaţii vânzători sau pentru călătoriile efectuate
de abonaţii membri, care pot fi ulterior preschimbate pe marfă şi bilete de călătorie;
39 - transport aerian de pasageri, de pachete, de
corespondenţă, de cargo şi marfă; servicii de
linii aeriene specializate oferite ca parte a
unui program pentru pasagerii fideli ai companiilor aeriene, şi anume călătorii aeriene
gratuite, îmbunătăţirea de clasa serviciului,
beneficii la check-in de zbor; servicii de turism, şi anume organizarea călătoriilor, organizarea excursiilor; rezervări computerizate a
biletelor şi emitere electronică de bilete de
călătorii aeriene.
(531) CFE(8) 01.15.09; 25.12.25;
27.05.11; 27.05.24; 29.01.13.

26.11.01;

(210) 046061
(220) 2020.05.26
(730) Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - software şi hardware utilizate în domeniul
medicinii; software şi hardware pentru laboratoare; software şi hardware în domeniul
diagnosticării medicale; software şi hardware
în domeniul testării bolilor; software şi hardware în domeniul diagnosticării in vitro; software şi hardware pentru monitorizarea pacienţilor; software şi hardware pentru urmărirea şi gestionarea echipamentelor pentru
teste de laborator şi diagnostice; software şi
hardware pentru colectarea, urmărirea, gestionarea, monitorizarea, integrarea, vizualizarea, analiza şi raportarea datelor şi informaţiilor în domeniile sănătăţii, diagnosticării medicale, diagnosticării in vitro, gestionării inventarului, eficienţei echipamentelor de testare medicală, gestionării laboratoarelor,
monitorizării pacienţilor, supravegherii bolilor,
raportării bolilor, testării bolilor şi testării diagnostice; software şi hardware de gestiune
a datelor medicale; software şi hardware de
gestiune a datelor despre sănătate; software
şi hardware de gestiune a datelor de laborator; hardware şi software pentru telefoane
mobile şi telefoane inteligente, utilizate în
domeniile sănătăţii, diagnosticării medicale,
diagnosticării in vitro, monitorizării pacienţilor, gestionării laboratoarelor, gestionării
echipamentelor de testare medicală, supravegherii bolilor, raportării bolilor, testării bolilor şi testării diagnostice; software şi hardware pentru gestionarea, integrarea şi facilitarea conectării la date despre sănătate,
medicale, despre îngrijirea pacienţilor, despre boli, despre simptome, demografice,
despre geolocalizare şi de laborator; software şi hardware pentru monitorizarea şi gestionarea aparatelor şi instrumentelor medicale
şi de laborator, personalului medical şi de
laborator şi a resurselor tehnico-materiale ale
instituţiilor medicale, de îngrijire a sănătăţii şi
ale laboratoarelor; hardware pentru conectarea instrumentelor de diagnosticare medicală
la servere, baze de date şi sisteme de tehno-
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logie a informaţiei; software şi hardware pentru comunicaţii şi transmisie de mesaje scurte şi text; aparate şi instrumente de laborator;
imprimante;
37 - furnizarea serviciilor de asistenţă tehnică
pentru hardware, instrumente şi aparate de
diagnosticare medicală şi instrumente şi aparate de laborator în domeniile sănătăţii, diagnosticării medicale, diagnosticării in vitro şi
testării bolilor;
41 - furnizarea serviciilor de instruire şi educaţie;
furnizarea serviciilor de instruire şi educaţie
în domeniile sănătăţii, diagnosticării medicale, diagnosticării in vitro, testării bolilor, supravegherii bolilor, determinării focarelor de
îmbolnăviri, testării diagnostice, monitorizării
pacienţilor, gestionării laboratoarelor, gestionării resurselor tehnico-materiale ale instituţiilor medicale şi de îngrijire a sănătăţii, gestionării inventarului, administrării utilizatorilor
şi eficienţei resurselor tehnico-materiale;
furnizarea serviciilor de instruire şi educaţie
referitoare la software în domeniile sănătăţii,
diagnosticării medicale, diagnosticării in vitro,
testării bolilor, supravegherii bolilor, determinării focarelor de îmbolnăviri, testării diagnostice, monitorizării pacienţilor, gestionării
laboratoarelor, gestionării resurselor tehnicomateriale ale instituţiilor medicale şi de îngrijire a sănătăţii, gestionării inventarului, administrării utilizatorilor şi eficienţei resurselor
tehnico-materiale; furnizarea serviciilor de
instruire şi educaţie referitoare la urmărirea
datelor, analiza datelor, vizualizarea datelor,
raportarea datelor şi gestionarea datelor în
domeniile sănătăţii, diagnosticării medicale,
diagnosticării in vitro, testării bolilor, supravegherii bolilor, determinării focarelor de îmbolnăviri, testării diagnostice, monitorizării
pacienţilor, gestionării laboratoarelor, gestionării resurselor tehnico-materiale ale instituţiilor medicale şi de îngrijire a sănătăţii, gestionării inventarului, administrării utilizatorilor
şi eficienţei resurselor tehnico-materiale;
42 - software ca serviciu (SaaS) utilizat în domeniul medicinii; software ca serviciu (SaaS)
pentru laboratoare; furnizare de acces la
software pe bază cloud, care nu poate fi
descărcat, utilizat în domeniul medicinii; furnizare de acces la software pe bază cloud,
care nu poate fi descărcat, pentru laboratoare; furnizare de acces la software on-line,
care nu poate fi descărcat, utilizat în domeniul medicinii; furnizare de acces la software
on-line, care nu poate fi descărcat, pentru
laboratoare; furnizare de acces la software
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on-line, care nu poate fi descărcat, utilizat în
domeniile sănătăţii, diagnosticării medicale,
diagnosticării in vitro, testării bolilor, supravegherii bolilor, determinării focarelor de îmbolnăviri, testării diagnostice, monitorizării
pacienţilor, gestionării laboratoarelor, gestionării resurselor tehnico-materiale ale instituţiilor medicale şi de îngrijire a sănătăţii, gestionării inventarului, administrării utilizatorilor
şi eficienţei resurselor tehnico-materiale;
software ca serviciu (SaaS) utilizat în domeniile sănătăţii, diagnosticării medicale, diagnosticării in vitro, testării bolilor, supravegherii bolilor, determinării focarelor de îmbolnăviri, testării diagnostice, monitorizării pacienţilor, gestionării laboratoarelor, gestionării
resurselor tehnico-materiale ale instituţiilor
medicale şi de îngrijire a sănătăţii, gestionării
inventarului, administrării utilizatorilor şi eficienţei resurselor tehnico-materiale; furnizarea
unei platforme software web în domeniile
sănătăţii, diagnosticării medicale, diagnosticării in vitro, testării bolilor, supravegherii
bolilor, determinării focarelor de îmbolnăviri,
testării diagnostice, monitorizării pacienţilor,
gestionării laboratoarelor, gestionării resurselor tehnico-materiale ale instituţiilor medicale
şi de îngrijire a sănătăţii, gestionării inventarului, administrării utilizatorilor şi eficienţei
resurselor tehnico-materiale; furnizare de
acces la software pe bază cloud utilizat în
domeniile sănătăţii, diagnosticării medicale,
diagnosticării in vitro, testării bolilor, supravegherii bolilor, determinării focarelor de îmbolnăviri, testării diagnostice, monitorizării
pacienţilor, gestionării laboratoarelor, gestionării resurselor tehnico-materiale ale instituţiilor medicale şi de îngrijire a sănătăţii, gestionării inventarului, administrării utilizatorilor
şi eficienţei resurselor tehnico-materiale;
software ca serviciu (SaaS) care oferă software pentru colectarea, vizualizarea, urmărirea, gestionarea, monitorizarea, integrarea,
analiza şi raportarea datelor şi informaţiilor;
furnizarea unei platforme software web pentru colectarea, vizualizarea, urmărirea, gestionarea, monitorizarea, integrarea, analiza,
raportarea datelor şi informaţiilor; furnizare
de acces la software pe bază cloud pentru
colectarea, vizualizarea, urmărirea, gestionarea, monitorizarea, integrarea, analiza şi
raportarea datelor şi informaţiilor; software ca
serviciu (SaaS) pentru gestionarea, integrarea şi facilitarea conectării la date despre
sănătate, medicale, despre îngrijirea pacienţilor, de diagnosticare, despre boli şi de labo-
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rator; furnizarea unei platforme software web
pentru gestionarea, integrarea şi facilitarea
conectării la date despre sănătate, medicale,
despre îngrijirea pacienţilor, de diagnosticare, despre boli şi de laborator; furnizare de
acces la software pe bază cloud pentru gestionarea, integrarea şi facilitarea conectării la
date despre sănătate, medicale, despre îngrijirea pacienţilor, de diagnosticare, despre
boli şi de laborator; software ca serviciu
(SaaS) pentru monitorizarea şi gestionarea
aparatelor şi instrumentelor medicale şi de
laborator; software ca serviciu (SaaS) pentru
monitorizarea şi gestionarea personalului
medical şi de laborator; software ca serviciu
(SaaS) pentru monitorizarea şi gestionarea
inventarului medical şi de laborator; software
ca serviciu (SaaS) pentru monitorizarea şi
gestionarea eficienţei resurselor tehnicomateriale medicale şi de laborator; software
ca serviciu (SaaS) pentru monitorizarea şi
gestionarea conexiunii între echipamentele
medicale şi de laborator; furnizarea unei platforme software web pentru monitorizarea şi
gestionarea aparatelor şi instrumentelor medicale şi de laborator, personalului medical şi
de laborator, inventarului medical şi de laborator, eficienţei resurselor tehnico-materiale
medicale şi de laborator, şi conexiunii între
echipamentele medicale şi de laborator; furnizare de acces la software pe bază cloud
pentru monitorizarea şi gestionarea aparatelor şi instrumentelor medicale şi de laborator,
personalului medical şi de laborator, inventarului medical şi de laborator, eficienţei resurselor tehnico-materiale medicale şi de laborator şi conexiunii între echipamentele medicale şi de laborator; furnizarea serviciilor de
asistenţă tehnică în materie de software pentru hardware, instrumente şi aparate de diagnosticare medicală şi instrumente şi aparate de laborator în domeniile sănătăţii, diagnosticării medicale, diagnosticării in vitro şi
testării bolilor; furnizare de servicii de rezervare a problemelor de software şi hardware
utilizate în domeniile sănătăţii, diagnosticării
medicale, diagnosticării in vitro, testării bolilor, supravegherii bolilor, determinării focarelor de îmbolnăviri, testării diagnostice, monitorizării pacienţilor, gestionării laboratoarelor,
gestionării resurselor tehnico-materiale ale
instituţiilor medicale şi de îngrijire a sănătăţii,
gestionării inventarului, administrării utilizatorilor şi eficienţei resurselor tehnico-materiale;
furnizare de servicii de rezervare a problemelor de software şi hardware pentru instru-
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mente şi aparate de diagnosticare medicală
şi instrumente şi aparate de laborator; furnizare de instrumente (software) web pentru
acces la servere, baze de date şi sisteme de
tehnologie a informaţiei.

(210) 046208
(220) 2020.06.22
(730) BÎLBA Ghenadie, MD
Str. Bucureşti nr. 6, ap. 2,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuanţe, alb.
(511) NCL(11-2020)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 01.01.09; 26.03.04; 26.03.07; 26.04.03;
26.13.25; 26.15.09; 27.05.01; 29.01.12.

(210) 046322
(220) 2020.07.14
(730) GARDIAN APP S.R.L., MD
Str. Spartacus nr. 11/1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVDuri şi alte suporturi digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; software şi aplicaţii pentru dispozitive mobile;
38 - servicii de telecomunicaţii; servicii de comunicaţii pentru transmiterea mesajelor de urgenţă;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator, în domeniul aplicaţiilor mobile;
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; furnizarea informaţiilor prin intermediul unui site web despre servicii de securitate pentru protecţia fizică a proprietăţilor
corporale şi a persoanelor, despre servicii de
siguranţă şi răspunsuri în cazuri de urgenţă;
furnizarea informaţiilor prin intermediul unui
site web privind servicii de suport personal
urgent.
(531) CFE(8) 04.05.04; 04.05.05; 24.01.03;
24.01.13; 24.01.25; 26.13.25; 27.05.17.

(210) 046428
(220) 2020.07.24
(730) GHERGHI Ruslan, MD
Str. Trandafirilor nr. 37, bloc 3, ap. 44,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: oranj, alb.
(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
deserturi preparate din făină, zahăr, unt, grăsimi, ouă şi ingrediente; produse de cofetărie
congelate; prăjituri cu biscuiţi, cacao, ciocolată, unt, miere, napolitane, caramele, fructe;
croissante cu caramel sau cu cremă de ciocolată; gogoşi; prăjituri cu creme diferite;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii manageriale în organizarea şi administrarea restaurantelor, barurilor, barurilorsnack, cafenelelor, bodegilor, bistrourilor,
cofetăriilor, cantinelor, pizzeriilor, localurilor
de divertisment, care funcţionează în baza
de franciză; vânzarea produselor de patiserie
şi cofetărie în culinării, bodegi, bistrouri, pizzerii, administrate prin metoda de franciză;
furnizare de informaţii de afaceri prin intermediul unui site web; furnizare de asistenţă
în operarea francizelor; furnizare de informaţii comerciale referitoare la francize; administrarea afacerilor comerciale ale francizelor;
servicii de consiliere în afaceri referitoare la
înfiinţarea şi exploatarea de francize; servicii
referitoare la sau care ţin de administrarea şi
franchising-ul restaurantelor, barurilor, barurilor snack, cafenelelor, bodegilor, bistrourilor,
cofetăriilor, cantinelor, pizzeriilor, localurilor
de divertisment;
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43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; prepararea produselor de
patiserie şi cofetărie; servicii de preparare a
produselor de cofetărie şi patiserie în restaurante, baruri, cafenele, prin metoda de franciză şi livrarea acestora la domiciliu.
(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.12.

(210) 046458
(220) 2020.07.28
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046472
(220) 2020.07.30
(730) Mega Lifesciences Public Company Limited, TH
384, Village No. 4, 6 Alley, Pattana 3 Road,
Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, Mueang Samut Prakarn District, Samut
Prakarn Province, Thailanda
(540)

(591) Culori revendicate: azuriu de diferite nuanţe,
alb.
(511) NCL(11-2020)
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35 - asistenţă administrativă în procesul de prezentare a unui răspuns la cererile de oferte;
asistenţă administrativă în procesul de prezentare a unui răspuns la solicitările de propuneri; agenţii de publicitate; producţie de
clipuri publicitare; servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou); servicii de memento pentru întâlniri (lucrări de birou); contabilitate, evidenţă contabilă; cercetări pentru
afaceri; informaţii pentru afaceri; furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site; informaţii şi asistenţă comerciale pentru
consumatori în alegerea produselor şi serviciilor; administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor pentru terţi; prezentare de produse; distribuire de eşantioane;
agenţii de plasare; agenţii de import-export;
administrare interimară de afaceri; facturare;
gestiunea afacerilor sau a funcţiilor comerciale; studii de piaţă; servicii de marketing;
servicii de marketing referitoare la produse
farmaceutice, nutraceutice, medicamente
eliberate fără reţetă, medicamente pe bază
de plante, medicamente ayurvedice, produse
de consum, suplimente şi la servicii; servicii
de relaţii media; publicitate on-line într-o reţea informatizată; organizarea expoziţiilor în
scopuri comerciale sau publicitare; organizarea târgurilor în scopuri comerciale sau publicitare; întocmirea statelor de salarii; prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţii
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi);
servicii de relaţii cu publicul; publicarea textelor publicitare; servicii de vânzare cu amănuntul pentru preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse medicale; promovarea vânzărilor pentru terţi; marketing destinat unui anumit scop; servicii de telemarketing; publicitate televizată; servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice, veterinare, sanitare şi produse medicale.
(531) CFE(8) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.24; 29.01.12.

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

046494
2020.07.31
UK00003497528
2020.06.05
GB
The Coca-Cola Company, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, Statele Unite ale Americii
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(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - apă Seltzer cu conţinut de alcool; băuturi
alcoolice, cu excepţia vinului.

(210) 046507
(220) 2020.07.30
(730) CARAIVANOV Ivan, MD
Str. Kosmodemianskaia nr. 53, ap. 44,
MD-3200, Bender, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: roz aprins.
(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, galben.
(511) NCL(11-2020)
09 - aplicaţii software; aplicaţii mobile;
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.
(531) CFE(8) 24.09.02; 24.09.05; 24.09.09;
24.09.14; 27.05.07; 27.07.11; 29.01.13.

(210) 046566
(220) 2020.08.05
(730) PUZUR Lilian, MD
Str. Trandafirilor nr. 11/5, ap. 33,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.
(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.01.
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(540)

(210) 046577
(220) 2020.08.24
(730) ALEX GRUP OIL S.R.L., MD
MD-3725, Pănăşeşti, Străşeni, Republica
Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuanţe, auriu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; maşini automate de vânzare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
35 - promovarea şi comercializarea automobilelor;
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar.
(531) CFE(8) 05.03.11; 05.03.13;
24.17.21; 27.05.09; 29.01.13.

05.03.15;

(210) 046635
(220) 2020.08.25
(730) ALEX-AUTOHAUS S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
CAIMACAN Alexandru, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 141/2, ap.
38, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
CAIMACAN Mihail, MD
Str. Igor Vieru nr. 3/1, ap. 51,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

37 - reparaţii auto.
(531) CFE(8) 18.01.09; 18.01.23;
27.01.05; 27.05.11; 29.01.12.

26.11.08;

(210) 046638
(220) 2020.08.20
(730) NERDICA S.R.L., MD
Str. Mihai Sadoveanu nr. 4 , ap. 4,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, violet, verde, alb.
(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
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împachetare; caractere şi clişee tipografice;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
40 - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeurilor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea
apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor.
(531) CFE(8) 05.07.10; 05.07.23; 27.05.08; 29.01.13.

(210) 046647
(220) 2020.08.24
(730) BUŞILA Adrian, MD
Str. Bucovinei nr. 9, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „SOFT NATURE”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde-deschis, alb, galben.
(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
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.
(531) CFE(8) 01.15.23; 05.03.11; 05.03.15; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.08; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 046670
(220) 2020.08.26
(730) SOLOVIOVA Irina, MD
Str. Jubiliară nr. 1, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046669
(220) 2020.08.26
(730) SOLOVIOVA Irina, MD
Str. Jubiliară nr. 1, MD-2019,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: portocaliu de diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, galben, alb,
negru.
(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
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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.
(531) CFE(8) 03.13.01; 25.03.01;
26.01.18; 27.05.07; 29.01.15.

(210) 046683
(220) 2020.08.26
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
(540)

26.01.15;

(210) 046680
(220) 2020.08.26
(730) LIXANAS S.R.L., MD
Str. Ciuflea nr. 38/1, ap. 7,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse de control biologic, şi anume
biopesticide agricole, bioinsecticide, insecticide; biofungicide, fungicide; biogermicide,
germicide; bioerbicide, erbicide; biofumiganţi,
fumiganţi, bionematicide, nematicide.

(210) 046685
(220) 2020.08.27
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, Statele Unite ale Americii
(540)
(591) Culori revendicate: alb, roşu-deschis, roşuînchis.
(511) NCL(11-2020)
41 - divertisment;
43 - servicii de alimentaţie publică.
(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.12.

(511) NCL(11-2020)
05 - preparate pentru tratarea astmului.

(210) 046681
(220) 2020.08.26
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 046688
(220) 2020.08.28
(730) NUNA INTERNATIONAL B.V., NL
Van der Valk Boumanweg 178-c, 2352 JD
Leiderdorp, Olanda
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse de control biologic, şi anume
biopesticide agricole, bioinsecticide; insecticide; biofungicide, fungicide; biogermicide,
germicide; bioerbicide, erbicide; biofumiganţi,
fumiganţi, bionematicide, nematicide.

(511) NCL(11-2020)
12 - tetiere pentru scaune pentru automobile;
scaune de siguranţă pentru copii (pentru
vehicule), inclusiv scaune înălţătoare pentru
copii, pentru vehicule; huse pentru scaune
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de vehicule; cărucioare pentru copii; cărucioare pliabile pentru copii; cărucioare uşoare pentru copii; prelate de cărucioare pentru
copii; prelate de cărucioare pliabile pentru
copii; prelate de cărucioare uşoare pentru
copii; capote pentru cărucioare pentru copii;
capote pliabile pentru cărucioare pentru copii; cărucioare pentru bebeluşi, cărucioare cu
landouri pentru bebeluşi, cărucioare pliabile
pentru bebeluşi; dispozitive de transport pentru bebeluşi şi copii, şi anume combinaţie de
cărucioare, scaune de automobile, baze de
scaune de automobile, landouri; accesorii
pentru cărucioare şi pentru dispozitive de
transport pentru bebeluşi şi copii, şi anume
perne pentru scaune, suporturi pentru gât şi
cap, compartimente pentru depozitare, suporturi, tăvi şi dispozitive de susţinere, protecţii şi huse; hamuri de siguranţă şi elemente de securizare pentru copii pentru scaunele
de vehicule şi pentru vehicule;
20 - mobilier; mese; scaune; paturi; balansoare;
balansoare pentru copii; coşuri de dormit
pentru nou-născuţi; paturi din lemn; scaune
înalte pentru bebeluşi; premergătoare pentru
bebeluşi; coşuri nemetalice; saltele pentru
bebeluşi şi copii; perne decorative; perne;
perne pentru terenuri de joacă îngrădite;
scaune cu perne; accesorii pentru scaune
înalte, şi anume perne pentru scaune, perne
impermeabile şi bare pentru jucării fixate la
scaunele înalte; scaune de masă pentru copii; pătuţuri-leagăn pentru bebeluşi; coşuri
pentru bebeluşi; ţarcuri pentru bebeluşi; paturi pentru bebeluşi şi copii mici; şezlonguri
pentru bebeluşi şi copii; mese pentru schimbarea scutecelor; scaune balansoare pentru
bebeluşi şi copii; scăunele-leagăn; paturi de
joacă pentru bebeluşi.

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor;
aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală.

(210) 046691
(220) 2020.08.31
(730) CHIŞLARU Alexei, MD
Bd. Decebal nr. 6, bloc 2, ap. 65,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 27.01.25.

(210) 046690
(220) 2020.08.31
(730) MAHOVICI Viorica, MD
Str. Ceucari nr. 2, bloc 6, ap. 32,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.11.
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(210) 046692
(220) 2020.08.31
(730) TRACI Alexandr, RO
Str. Sold. Petre N. Dumitru nr. 38A, 032932,
Bucureşti Sec. 3, România
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
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.

(210) 046693
(220) 2020.08.31
(730) KILOVATÎI Alexandr, MD
Bd. C. Negruzzi nr. 6, bloc 2, ap. 5,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

MD -BOPI 1/2021
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 02.09.14; 08.05.25;
11.01.01; 11.01.06; 26.01.14;
27.05.08; 29.01.13.

08.07.25;
27.03.15;

(210) 046695
(220) 2020.09.01
(730) ERIOMENCO Dmitrii, MD
Str. Andrei Doga nr. 28/7, ap. 4,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale; preparate pentru albit şi alte sub-
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TRADEMARKS

stanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;

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

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, 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; calculatoare şi dispozitive periferice pentru calculatoare;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 04.05.21; 26.04.05; 26.04.16;
26.04.18; 27.03.02; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 046720
(220) 2020.09.03
(730) GOWOONSESANG
COSMETICS
CO.,
LTD., KR
11F, 55, BUNDANG-RO, BUNDANG-GU,
SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA COREEA
(540)

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu
dizabilităţi; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru alăptarea bebeluşilor;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice;

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice funcţionale, fiind preparate pentru
îngrijirea pielii; loţiuni pentru mâini; creme
pentru mâini; cosmetice; produse de toaletă
nemedicinale; cosmetice exfoliante; preparate cosmetice anti-îmbătrânire; preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii; produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii; preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului; cosmetice de îngrijire a frumuseţii; preparate cosmetice pentru baie; cosmetice pentru copii; preparate cosmetice pentru păr şi pielea capului; farduri; produse de demachiere; produse
de protecţie solară; produse de parfumerie;
beţişoare parfumate; hârtie pentru absorbţia
uleiului, de uz cosmetic; şervetele umede
pentru curăţare; produse cosmetice pentru
animale; balsam de buze (nemedicamentos);
produse pentru bărbierit şi după bărbierit;
cremă pentru ochi; produse cosmetice pentru
deschiderea tenului; preparate pentru fixarea
părului; preparate şi tratamente pentru păr;
măşti de piele, cosmetice; dischete de vată
cosmetice; bile din bumbac pentru uz cosmetic; preparate pentru curăţarea dinţilor; creme
antirid.
(531) CFE(8) 24.17.02; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.11.
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(210) 046731
(220) 2020.09.09
(730) I.M.S.P. CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BĂLŢI, MD
Str. Decebal nr. 101V,
MD-3107, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 17.01.01; 17.01.02;
24.15.07; 24.15.13; 27.03.15;
27.07.11; 29.01.12.

17.01.25;
27.05.08;

(210) 046749
(220) 2020.09.09
(730) BESCHIERU Nichita, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, roşu, albastru, turcoaz.
(511) NCL(11-2020)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.07.12; 02.09.01;
02.09.15; 24.13.01; 26.04.04;
26.04.16; 29.01.15.

(210) 046733
(220) 2020.09.03
(730) ITWAYS-LAB S.R.L., MD
Str. Sorocii nr. 125,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

02.09.14;
26.04.14;

(210) 046771
(220) 2020.09.13
(730) PRISĂCARU Dorin, MD
MD-6216, Chişcăreni, Sîngerei, Republica
Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, alb, portocaliu.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
38 - servicii de telecomunicaţii.
(531) CFE(8) 07.01.09; 07.01.24; 14.07.01; 14.07.09;
14.07.23; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.13.
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(210) 046773
(220) 2020.09.15
(730) Beaucre Merchandising CO., LTD., KR
52, Yangjae-daero 111-gil, Gangdong-gu,
Seoul, Republica Coreea
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2020)
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(511) NCL(11-2020)
03 - adezivi pentru fixarea meşelor; aromatizanţi
de uz menajer; preparate pentru lustruit;
cremă de pantofi; vopsele pentru păr; săpunuri de înfrumuseţare; şampoane; spumă de
baie; produse de curăţat; balsamuri pentru
rufe; apreturi; produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; produse cosmetice pentru animale; creme după plajă; substanţe degresante; arome alimentare preparate din uleiuri
esenţiale; produse pentru curăţarea dinţilor;
cosmetice pentru faţă şi corp; produse de
parfumerie; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; produse cosmetice; măşti de frumuseţe; geluri cosmetice pentru îngrijirea
pielii; cremă-mască de faţă pentru toaletă;
creme nemedicinale pentru curăţarea porilor;
benzi impregnate cu preparate nemedicinale
pentru curăţarea porilor; geluri cosmetice
pentru îngrijirea părului; ojă de unghii; produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii;
18 - piele sau imitaţie de piele; piei de animale;
articole de voiaj şi genţi de transport universale; bastoane pentru plimbare; bice, harnaşamente şi articole de şelărie; gâtare, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale; genţi; mape
pentru documente; serviete; rucsacuri; poşete; genţi sportive; genţi pentru cosmetice
(fără conţinut); umbrele; umbrele de soare;
cutii de piele; bastoane; îmbrăcăminte pentru
animale de companie; suporturi pentru etichete de bagaje; portchei.

(210) 046779
(220) 2020.09.16
(730) DAMBRAUSCAS Nicolai, MD
Şos. Hînceşti nr. 204, ap. 136,
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

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

046781
2020.09.16
40-2020-0155741
2020.09.03
KR
KIA MOTORS CORPORATION, KR
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republica Coreea

(540)

(511) NCL(11-2020)
12 - automobile; maşini sport; furgonete; camioane; autocare; vehicule electrice; piese şi accesorii pentru automobile; rulote pentru autocare; aparate de zbor.

(210) 046785
(220) 2020.09.09
(730) CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(591) Culori revendicate: verde.
(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
18 - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele
de soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale;
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;

MD -BOPI 1/2021
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;
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) 05.01.05; 05.01.11;
26.01.15; 27.05.17; 29.01.03.

05.01.16;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

046792
2020.09.17
35244
2020.09.03
AD
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - baterii pentru ţigări electronice; baterii pentru
dispozitive electronice care sunt folosite pentru încălzirea tutunului, încărcătoare pentru
dispozitive electronice care sunt folosite pentru încălzirea tutunului; încărcătoare USB
pentru dispozitive electronice care sunt folosite pentru încălzirea tutunului; încărcătoare
de maşină pentru ţigări electronice; încărcătoare de maşină pentru dispozitive care sunt
folosite pentru încălzirea tutunului; încărcătoare de baterii pentru ţigări electronice;
18 - piele şi imitaţii de piele; articole din piele şi
piei de animale; genţi universale din piele
sau imitaţii de piele, mape pentru documente, cutii de transport, portmonee, portofele,
mape pentru foi, pungi, poşete, portchei,
portcarduri, etichete pentru bagaje, genţi de
mână; geamantane, valize, genţi de călătorie, huse pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj,
rucsacuri, saci de spate, portfarduri; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane;
35 - servicii de vânzare cu amănuntul şi servicii
de vânzare cu amănuntul on-line referitoare
la produse încălzite din tutun, ţigări electronice, dispozitive electronice de fumat, dispozitive electronice şi părţi ale acestora în scopul
încălzirii ţigaretelor sau tutunului, dispozitive
de vaporizare orală, vaporizatoare pentru
ţigări electronice şi dispozitive de fumat, huse pentru ţigări electronice reîncărcabile,
încărcătoare şi docuri de încărcare pentru
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produsele sus-menţionate, stingătoare pentru ţigări încălzite şi beţe de tutun încălzite,
piese şi accesorii pentru produsele susmenţionate, soluţii de nicotină lichidă pentru
utilizare în ţigări electronice, înlocuitori de
tutun (cu excepţia în scopuri medicale), articole pentru fumători, huse de protecţie, huse
decorative şi huse de transport pentru ţigări
electronice şi dispozitive electronice de fumat, ustensile de curăţat, articole de uz casnic; cercetări de piaţă, studii de piaţă, servicii
de informaţii de piaţă, sondaje de opinie;
managementul relaţiei cu clienţii; administrare de servicii de relaţii clienţi; servicii de
fidelizare pentru clienţi; toate aceste servicii
fiind legate exclusiv de ţigări electronice,
dispozitive de încălzire a tutunului, dispozitive electronice de fumat şi baterii şi încărcătoare de baterii pentru ţigări electronice, dispozitive de încălzire a tutunului şi dispozitive
electronice de fumat;
37 - întreţinerea şi reparaţia ţigărilor electronice,
dispozitive pentru încălzirea tutunului şi dispozitive electronice de fumat; întreţinerea şi
reparaţia bateriilor şi încărcătoarelor de baterii pentru ţigări electronice, dispozitive pentru
încălzirea tutunului şi dispozitive electronice
de fumat; toate aceste servicii referindu-se în
mod exclusiv la ţigări electronice, dispozitive
pentru încălzirea tutunului, dispozitive electronice de fumat, precum şi baterii şi încărcătoare de baterii pentru ţigări electronice, dispozitive pentru încălzirea tutunului şi dispozitive electronice de fumat;
41 - servicii de divertisment; organizarea evenimentelor în scopuri culturale şi de divertisment; organizarea activităţilor culturale.
(531) CFE(8) 10.01.10; 10.01.25;
26.03.10; 26.13.25; 29.01.12.

26.03.07;

(210) 046796
(220) 2020.09.20
(730) VASHCHENKO Alexander, ES
CL Fotografo Francisco Sanchez 2, 1o izq E03015, Alicante, Spania
(540)

MĂRCI
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(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, gri.
(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
servicii de comandă on-line în domeniul restaurantelor care oferă mâncare la pachet şi
livrare la domiciliu;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, asigurarea de hrană şi
băuturi; servicii de mâncare la pachet.
(531) CFE(8) 05.07.16; 11.03.02;
15.07.21; 17.05.25; 18.01.21;
27.05.01; 29.01.14.

15.07.01;
27.03.15;

(210) 046797
(220) 2020.09.21
(730) GE Healthcare AS, NO
Nycoveien 1-2, Oslo 0485, Norvegia
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - medii de contrast utilizate în imagistica medicală.

(210) 046798
(220) 2020.09.21
(730) Caterpillar Inc., US
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois
61629, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb.
(511) NCL(11-2020)
07 - maşini utilizate în agricultură, compactare,
construcţie, demolare, prelucrarea pământului, conturarea pământului, lucrări de terasament, silvicultură, amenajare teritorială, ridicare, propulsie marină, manevrare a materialelor, gestionare a deşeurilor, exploatări miniere, mulcire a solului, distribuţie, explorare

şi producere a petrolului şi a gazelor, asfaltare, lansare a conductelor, producere a energiei, în construcţia şi reparaţia drumurilor,
pregătirea şantierului şi îndreptarea solului,
maşini utilizate pentru gestionarea deşeurilor, pentru lucrări în aer şi în spaţiu, în cariere, pentru îngrămădire şi cimentare, gestionare a vegetaţiei, de transport şi pentru scopuri de apărare; maşini-unelte; motoare, altele decât cele pentru vehicule terestre; cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); generatoare; buldozere; excavatoare hidraulice; încărcătoare
(maşini); încărcătoare antiderapante cu direcţie; buldoexcavatoare; maşini compactoare; gredere (maşini sau piese pentru maşini);
raboteze; piese, racorduri şi accesorii pentru
toate produsele sus-menţionate;
12 - vehicule; vehicule de locomoţie terestră, aeriană şi navală; piese de schimb şi piese
pentru repararea produselor sus-menţionate;
vehicule terestre; motoare pentru vehicule
terestre; camioane; încărcătoare (stivuitoare); autobasculante; tractoare; piese, racorduri şi accesorii pentru toate produsele susmenţionate;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vehicule, echipamente, maşini utilizate în
agricultură, compactare, construcţie, demolare, prelucrarea pământului, conturarea pământului, lucrări de terasament, amenajare
teritorială, ridicare, propulsie marină, manevrare a materialelor, gestionare a deşeurilor,
exploatări miniere, mulcire a solului, distribuţie, explorare şi producere a petrolului şi a
gazelor; servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vehicule, echipamente, maşini
utilizate pentru asfaltare, lansare a conductelor, producere a energiei, în construcţia şi
reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului şi
îndreptarea solului, gestionarea deşeurilor,
lucrări în aer şi în spaţiu, în cariere, pentru
îngrămădire şi cimentare, gestionare a vegetaţiei, de transport şi pentru scopuri de apărare, piese, racorduri şi accesorii pentru toate
produsele sus-menţionate; servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la motoare şi
echipamente de producere a energiei, piese,
racorduri şi accesorii pentru toate produsele
sus-menţionate; servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la articole de îmbrăcăminte; servicii prestate on-line de un magazin de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese
pentru vehicule, echipamente şi maşini utili-
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zate în agricultură, compactare, construcţie,
demolare, prelucrarea pământului, conturarea pământului, lucrări de terasament, amenajare teritorială, ridicare, propulsie marină,
manevrare a materialelor, gestionare a deşeurilor, exploatări miniere, mulcire a solului,
distribuţie, explorare şi producere a petrolului
şi a gazelor, piese, racorduri şi accesorii pentru toate produsele sus-menţionate; servicii
prestate on-line de un magazin de vânzare
cu amănuntul referitoare la piese pentru vehicule, echipamente, maşini utilizate pentru
asfaltare, lansare a conductelor, producere a
energiei, în construcţia şi reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului şi îndreptarea solului, gestionarea deşeurilor, lucrări în aer şi în
spaţiu, în cariere, pentru îngrămădire şi cimentare, gestionare a vegetaţiei, de transport şi pentru scopuri de apărare; servicii
prestate on-line de un magazin de vânzare
cu amănuntul referitoare la piese pentru motoare şi echipamente de producere a energiei; servicii, prestate de magazine de închiriere şi de vânzare cu amănuntul în domeniul
echipamentelor pentru construcţii, echipamentelor miniere şi generatoarelor; servicii
de vânzare cu amănuntul în domeniul articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării,
genţi, saci sportivi, ceasuri, ochelari de soare, ochelari, cărţi, articole sportive şi cadouri;
organizarea şi coordonarea licitaţiilor; furnizarea serviciilor on-line de licitaţie; asistenţă
în conducerea afacerilor, în special asistenţă
pentru comercianţi în conducerea afacerilor
şi în publicitate; servicii de gestionare a unei
baze de date cu funcţie de căutare prin Internet privind vânzarea sau închirierea prin
Internet a utilajelor de construcţii, agricole,
de asfaltare şi forestiere folosite; servicii de
informaţii comerciale furnizate prin accesul la
bază de date de căutare computerizată, servicii de informaţii comerciale furnizate prin
pagini web şi furnizarea informaţiilor on-line
referitoare la achiziţionare de vehicule, echipamente, maşini, maşini-unelte şi piese pentru acestea, pentru utilizare în agricultură,
compactare, construcţie, demolare, prelucrarea pământului, conturarea pământului, lucrări de terasament, amenajare teritorială,
ridicare, propulsie marină, manevrare a materialelor, gestionare a deşeurilor, exploatări
miniere, mulcire a solului, distribuţie, explorare şi producere a petrolului şi a gazelor; servicii de informaţii comerciale furnizate prin
accesul la bază de date de căutare computerizată, servicii de informaţii comerciale furni-
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zate prin pagini web şi furnizarea informaţiilor
on-line referitoare la achiziţionare de vehicule, echipamente, maşini, maşini-unelte şi
piese pentru acestea, utilizate pentru asfaltare, lansare a conductelor, producere a energiei, în construcţia şi reparaţia drumurilor,
pregătirea şantierului şi îndreptarea solului,
gestionarea deşeurilor, lucrări în aer şi în
spaţiu, în cariere, pentru îngrămădire şi cimentare, gestionare a vegetaţiei, de transport şi pentru scopuri de apărare; servicii de
informaţii comerciale furnizate prin accesul la
bază de date de căutare computerizată, servicii de informaţii furnizate prin pagini web şi
furnizarea informaţiilor on-line referitoare la
achiziţionare de motoare, echipamente de
producere a energiei şi piese ale acestora;
37 - servicii de construcţii; instalare, reparare şi
întreţinere a vehiculelor, motoarelor, generatoarelor, echipamentelor, maşinilor-unelte şi
a maşinilor pentru utilizare în agricultură,
compactare, construcţie, demolare, prelucrarea pământului, conturarea pământului, lucrări de terasament, amenajare teritorială,
ridicare, propulsie marină, manevrare a materialelor, gestionare a deşeurilor, exploatări
miniere, mulcire a solului, distribuţie, explorare şi producere a petrolului şi a gazelor; instalare, reparare şi întreţinere a vehiculelor,
motoarelor, generatoarelor, echipamentelor,
maşinilor-unelte şi a maşinilor utilizate pentru
asfaltare, lansare a conductelor, producere a
energiei, în construcţia şi reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului şi îndreptarea solului, gestionarea deşeurilor, lucrări în aer şi în
spaţiu, în cariere, pentru îngrămădire şi cimentare, gestionare a vegetaţiei, de transport şi pentru scopuri de apărare; servicii de
reparare, instalare, refabricare şi întreţinere
de piese, racorduri şi accesorii pentru toate
produsele sus-menţionate; instalare de uzine; închiriere de motoare, generatoare, echipamente, maşini-unelte şi maşini pentru utilizare în agricultură, compactare, construcţie,
demolare, prelucrarea pământului, conturarea pământului, lucrări de terasament, amenajare teritorială, ridicare, propulsie marină,
manevrare a materialelor, gestionare a deşeurilor, exploatări miniere, mulcire a solului,
distribuţie, explorare şi producere a petrolului
şi a gazelor; închiriere de motoare, generatoare, echipamente, maşini-unelte şi maşini
utilizate pentru asfaltare, lansare a conductelor, producere a energiei, în construcţia şi
reparaţia drumurilor, pregătirea şantierului şi
îndreptarea solului, gestionarea deşeurilor,

MĂRCI
lucrări în aer şi în spaţiu, în cariere, pentru
îngrămădire şi cimentare, gestionare a vegetaţiei, de transport şi pentru scopuri de apărare; refabricarea de vehicule, motoare şi de
utilaje sus-menţionate.

MD -BOPI 1/2021
(540)

(531) CFE(8) 25.05.01; 26.03.01; 26.04.11; 26.04.18;
27.01.01; 27.01.05; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 046804
(220) 2020.09.12
(730) Ariix, LLC dba Ariix, US
737 East 1180 South American Fork, UT
84003 A Limited Liability Company of Utah,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
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.

(210) 046805
(220) 2020.09.12
(730) Ariix, LLC dba Ariix, US
737 East 1180 South American Fork, UT
84003 A Limited Liability Company of Utah,
Statele Unite ale Americii

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
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) 24.17.08; 26.04.03; 26.13.25.

(210) 046812
(220) 2020.09.23
(730) PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., a
corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware, US
One PPG Place, City Of Pittsburgh, State Of
Pennsylvania 15272, Statele Unite ale Americii
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TRADEMARKS
(540)

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet.
(511) NCL(11-2020)
02 - vopsele şi baiţuri; materiale de acoperire sub
formă de vopsele.
(531) CFE(8) 01.15.01;
27.05.21; 29.01.15.

27.03.12;

27.05.11;

(210) 046819
(220) 2020.09.18
(730) ROTRANSNOVA S.R.L., MD
Str. Naţională nr. 34/4,
MD-3603, Ungheni, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe,
galben, violet, gri, negru.
(511) NCL(11-2020)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.

(511) NCL(11-2020)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.05.09; 27.05.17.

(210) 046827
(220) 2020.09.24
(730) TRANSVEMIRS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Pietrarilor nr. 14/2, ap. 42,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 27.05.03; 27.05.10; 29.01.15.

(210) 046826
(220) 2020.09.24
(730) TRANSVEMIRS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Pietrarilor nr. 14/2, ap. 42,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(11-2020)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de

MĂRCI
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24.

(210) 046833
(220) 2020.09.25
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD
Str. George Meniuc nr. 58,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
10 - aparate şi instrumente medicale; aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea sexuală.

(210) 046834
(220) 2020.09.25
(730) CUZNETOV Iurie, MD
Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
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,

MD -BOPI 1/2021
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;
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;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri;
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;
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administrare comercială; lucrări de birou;
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;

TRADEMARKS
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.01.

(210) 046835
(220) 2020.09.24
(730) ŢURCAN Anastasia, MD
Str. George Meniuc nr. 11,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „WINERY”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu.
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 26.01.18; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 046838
(220) 2020.09.28
(730) TRANSVEMIRS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Pietrarilor nr. 14/2, ap. 42,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri.
(511) NCL(11-2020)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 046837
(220) 2020.09.25
(730) DUMITRAŞ Anatolie, MD
MD-5814, Vadul-Leca, Teleneşti, Republica
Moldova
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(511) NCL(11-2020)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;

(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.04.05; 27.05.01; 27.05.24.

(210) 046839
(220) 2020.09.28
(730) TRANSVEMIRS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Pietrarilor nr. 14/2, ap. 42,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 26.01.02; 26.01.18; 26.15.01; 27.05.24.

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

(210) 046841
(220) 2020.09.28
(730) TRANSVEMIRS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Pietrarilor nr. 14/2, ap. 42,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 03.07.16;
27.05.01.

03.07.17;

03.07.24;

(210) 046840
(220) 2020.09.28
(730) TRANSVEMIRS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Pietrarilor nr. 14/2, ap. 42,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(11-2020)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 07.01.24; 07.03.11; 26.03.23; 27.05.07.

(210) 046842
(220) 2020.09.29
(730) GANEA Igor, MD
Bd. Decebal nr. 89, ap. 317,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 05.03.13; 27.05.07.

33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.22.

(210) 046847
(220) 2020.09.25
(730) FLOREA Ion, MD
Str. Melestiu nr. 26/10, ap.74,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046850
(220) 2020.09.30
(730) ŞOILIŢĂ Gheorghe, MD
MD-3723, Negreşti, Străşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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.
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(210) 046851
(220) 2020.09.30
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii
(540)

MD -BOPI 1/2021
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - preparate medicamentoase pentru tratamentul pielii; suplimente nutritive; suplimente,
alimente şi băuturi dietetice de uz medical.

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice; produse nemedicinale pentru
îngrijirea
pielii;
produse
de
toaletă
nemedicinale; parfumuri de uz personal.
(531) CFE(8) 17.02.02; 21.03.01; 26.01.10; 26.03.04;
26.05.10; 26.15.15; 26.15.25; 27.01.06.

(210) 046852
(220) 2020.09.30
(730) Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, Statele Unite ale Americii

(531) CFE(8) 17.02.02; 21.03.01; 26.01.10; 26.03.04;
26.05.10; 26.15.15; 26.15.25; 27.01.06.

(210) 046855
(220) 2020.10.01
(730) SIMBACOM-LUX S.R.L., societate comercială, MD
Str. Grenoble nr. 176, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;

(730) Bristol-Myers Squibb Company, corporaţie din statul Delaware, US
430 East 29th Street, 14th Floor, New York
New York 10016, Statele Unite ale Americii
(540)

30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste alimentare 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 condimente; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 03.09.01;
18.05.10; 27.05.01.

03.09.24;

18.05.03;
(511) NCL(11-2020)
05 - preparate farmaceutice pentru uz uman;
42 - servicii de cercetare şi dezvoltare în domeniul farmaceutic;

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

046856
2020.10.01
88/857,371
2020.04.02
US
Bristol-Myers Squibb Company, corporaţie din statul Delaware, US
430 East 29th Street, 14th Floor, New York,
New York 10016, Statele Unite ale Americii

(540)

44 - servicii medicale.
(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.15.

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

046858
2020.10.02
88/857,375
2020.04.02
US
Bristol-Myers Squibb Company, corporaţie din statul Delaware, US
430 East 29th Street, 14th Floor, New York,
New York 10016, Statele Unite ale Americii

(540)
(591) Culori revendicate: violet, negru.
(511) NCL(11-2020)
05 - preparate farmaceutice pentru uz uman;
42 - servicii de cercetare şi dezvoltare în domeniul farmaceutic;
44 - servicii medicale.
(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.15; 27.05.08; 29.01.12.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
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046857
2020.10.02
88/857,382
2020.04.02
US

(591) Culori revendicate: violet.
(511) NCL(11-2020)
05 - preparate farmaceutice pentru uz uman;
42 - servicii de cercetare şi dezvoltare în domeniul farmaceutic;
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44 - servicii medicale.
(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.15; 29.01.05.

(210) 046867
(220) 2020.10.02
(730) CEMORTAN Eugenia, MD
MD-5213, Chetrosu, Drochia,
Moldova
(540)

Republica

(511) NCL(11-2020)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edificare şi construcţii;
construcţii transportabile metalice; cabluri şi
fire metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transport; seifuri;
19 - şipci de lemn pentru lambrisări; balustrade
nemetalice; elemente de construcţie din beton; foaie de furnir; placaje din lemn; cărămizi; pământ pentru cărămizi; pietre calcaroase; cadre structurale nemetalice pentru
clădiri; şisturi; pereţi despărţitori nemetalici;
construcţii nemetalice; carton pentru construcţii; sticlă de construcţii; ornamente pentru cornişe (construcţii) nemetalice; ornamente de cornişe nemetalice; corniere nemetalice; cadre (nemetalice) pentru ferestre; uşi
nemetalice; ţigle; schele; forme de turnătorie
nemetalice; piatră; sticlă arhitecturală (ferestre) pentru construcţii; granit; gresie pentru
construcţii; frize de parchet; şipci nemetalice;
plută aglomerată pentru construcţii; parchet;
buiandrugi nemetalici; structuri şi construcţii
nemetalice transportabile; marmură; marchize nemetalice (construcţii); mozaicuri pentru
construcţii; lambriuri nemetalice pentru con-

strucţii; dolii nemetalice (construcţii); obloane
nemetalice; uluce nemetalice; garduri nemetalice; panouri de semnalizare nemetalice,
neluminoase, nemecanice; piatră de construcţii; piatră artificială; lucrări în piatră;
planşee nemetalice; plafoane nemetalice;
scânduri (lemn de construcţii); acoperiri nemetalice (construcţii); uşi nemetalice; panouri
de uşi nemetalice; grinzi nemetalice; cheiuri
prefabricate nemetalice; rezervoare din zidărie; cuarţ; teracotă; acoperişuri, nu din metal;
chioşcuri (structuri nemetalice); grile nemetalice; tuburi rigide nemetalice (construcţii);
sticlă izolantă (construcţii); sticlă pentru
geamuri (cu excepţia sticlei pentru geamurile
de vehicule); vitralii; sticlă pentru construcţii;
armături nemetalice pentru construcţii; sticlă
armată; obiecte de artă din piatră, beton sau
marmură; materiale de construcţii nemetalice; cofraje pentru beton, nemetalice; carton
din pastă de lemn pentru construcţii; cabine
nemetalice pentru vopsit cu pistolul; stâlpi
nemetalici; rame de uşi (nemetalice); apărătoare pentru coşuri de fum (nemetalice); dale
nemetalice pentru construcţii; pardoseli nemetalice; scări nemetalice; panouri nemetalice pentru construcţii; statuete din piatră, beton sau marmură; parapete de siguranţă
pentru drumuri (nemetalici); conducte nemetalice pentru instalaţii de ventilaţie şi climatizare; geotextile; placări exterioare din vinil
(materiale de construcţii); plase împotriva
insectelor, nu din metal; acoperişuri nemetalice încorporând celule fotovoltaice; scânduri
de duşumea; materiale de construcţie, refractare, nemetalice; casă prefabricată (truse); porfir (piatră); scânduri din lemn pentru
pardoseală; dale de perete, nemetalice;
componente de construcţii (nemetalice) sub
formă de dale; uşi blindate, nu din metal;
sticlă emailată, pentru construcţii; coloane
nemetalice pentru construcţii; suporturi (console) nemetalice pentru construcţii; uşi batante, nu din metal; uşi pliante, nu din metal;
cabine insonorizate nemetalice, transportabile; panouri acustice, nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - închirierea echipamentelor de şantier, construcţii, supervizare (conducere) de lucrări de
construcţii, demolări de construcţii, tratamente contra ruginii, instalare şi reparaţii de antrepozite, lucrări de etanşeizare (construcţii),
construcţie de uzine, lucrări de izolare a clădirilor (construcţii), aşezarea cărămizilor (zidărie), lucrări cu ghips, montări de schele,
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consultaţii pentru construcţii, informaţii în
domeniul reparaţiilor, curăţarea edificiilor
(suprafaţa exterioară), forarea puţurilor, închirierea macaralelor (echipament de construcţii), lucrări de realizare a învelitorilor de
acoperiş, instalarea uşilor şi ferestrelor, servicii de tâmplărie, pozare de cabluri, instalare
a utilităţilor pe şantiere de construcţii, servicii
de electricieni;
40 - abraziune, lucrări în lemn, acoperirea metalelor, imprimarea desenelor, lucrări de forjare, frezare, gravare, laminare, tratarea metalelor, călirea metalelor, nichelare, polizare
prin abraziune, rabotarea materialelor, debitarea materialelor, servicii de vopsire, colorarea geamurilor prin tratarea suprafeţelor,
reciclarea gunoaielor şi deşeurilor, asamblarea materialelor la comandă pentru terţi, informaţii în domeniul prelucrărilor de materiale, tratarea deşeurilor (transformare), turnarea metalelor, distrugerea deşeurilor şi a
gunoiului;
41 - cursuri prin corespondentă, educaţie, organizarea şi conducerea conferinţelor, informaţiilor în materie de educaţie, organizarea expoziţiilor în scopuri culturale sau educative,
formare practică (demonstraţie), organizarea
şi conducerea de seminarii, organizarea şi
conducerea de workshop-uri, reorientarea
profesională, servicii educative oferite de
şcoli;
42 - servicii de arhitectură, consultantă în arhitectură, realizarea planurilor (construcţii), decoraţiunilor interioare, design industrial, testarea materialelor textile, efectuarea studiilor
de proiecte tehnice, inginerie, design de software, actualizarea software, controlul calităţii, închirierea programelor informatice, cercetarea şi dezvoltarea produselor noi pentru
terţi, planificare urbanistică, expertize tehnice, proiectarea sistemelor informatice, copierea programelor informatice, conversia datelor şi a documentelor de pe un suport fizic
către un suport electronic, conversia datelor
şi a programelor informatice, alta decât conversia fizică, consultanţă în domeniul programelor de calculator, consiliere în domeniul economiei de energie, studii în domeniul
protecţiei mediului, furnizarea motoarelor de
căutare în Internet, audit în domeniul energiei, software ca serviciu (SaaS), stocarea
electronică a datelor, redactare tehnică, dezvoltarea platformelor de calculatoare, cercetare în domeniul construcţiilor de clădiri, cercetare în domeniul sudurii.
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(531) CFE(8) 26.04.03; 26.04.08; 26.04.09; 27.05.01.

(210) 046880
(220) 2020.10.02
(730) Limited Liability Company „TM-Servis”,
RU
8, 2-nd Brestskaya str., RU-125047 Moscow,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 24.17.02; 27.05.01.

(210) 046881
(220) 2020.10.02
(730) Limited Liability Company „TM-Servis”,
RU
8, 2-nd Brestskaya str., RU-125047 Moscow,
Federaţia Rusă
(540)

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

(210) 046882
(220) 2020.10.02
(730) Limited Liability Company „TM-Servis”,
RU
8, 2-nd Brestskaya str., RU-125047 Moscow,
Federaţia Rusă
(540)

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

(210) 046885
(220) 2020.10.05
(730) CONDORACHI Mihail, MD
MD-3926, Taraclia de Salcie, Cahul, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2021
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „CONFORT”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe,
galben de diferite nuanţe, negru.
(511) NCL(11-2020)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 18.01.09; 18.01.23; 26.04.09;
26.11.01; 27.01.06; 27.05.11; 29.01.13.

(210) 046890
(220) 2020.10.06
(730) GRANA Sp. z o. o., PL
Piłsudskiego 1 street 32-050 Skawina, Polonia
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „TAXI”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: verde, galben, alb.
(511) NCL(11-2020)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.11.02; 15.09.01; 15.09.10;
18.01.23; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.13.

(210) 046886
(220) 2020.10.05
(730) CONDORACHI Mihail, MD
MD-3926, Taraclia de Salcie, Cahul, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, înlocuitori de cafea, băuturi cu gheaţă
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cafea;
condimente şi sosuri pentru cafea, cafea
granulată; cafea aromatizată din cereale.
(531) CFE(8) 26.04.04; 27.05.24; 29.01.12.

(210) 046891
(220) 2020.10.06
(730) CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD
Str. Călăraşilor nr. 10,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova
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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;

(540)

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

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 02.01.20;
19.07.23; 27.05.17.

19.07.02;

19.07.10;

(210) 046898
(220) 2020.10.08
(730) SLAVENA-LUX S.R.L., societate comercială, MD
Str. Valea Bîcului nr. 1, bloc 1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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
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(210) 046901
(220) 2020.10.14
(730) MUNTEAN Maria, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 11/2, ap. 35,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 046906
(220) 2020.10.12
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 046907
(220) 2020.10.12
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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

MD -BOPI 1/2021
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).

(210) 046908
(220) 2020.10.12
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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) 046909
(220) 2020.10.12
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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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) 046910
(220) 2020.10.12
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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) 046911
(220) 2020.10.12
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).

(210) 046912
(220) 2020.10.12
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD
Str. 31 August nr. 6,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

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

MĂRCI
(210) 046913
(220) 2020.10.13
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia
(540)

MD -BOPI 1/2021
(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice; spume de curăţare a pielii; farduri; măşti de frumuseţe; creme de masaj,
nemedicinale; produse de protecţie solară;
creme cosmetice pentru mâini; vopsele pentru păr; balsamuri pentru păr; şampoane;
esenţe eterice; creme de curăţare; pudră
pentru faţă; creme pentru îngrijirea pielii;
balsamuri de buze; produse de demachiere;
şampoane pentru corp; creme cu protecţie
solară; produse neutralizante pentru ondulaţie permanentă; gel pentru păr.

(511) NCL(11-2020)
12 - automobile, părţi şi accesorii pentru produsele sus-menţionate.

(210) 046915
(220) 2020.10.13
(730) UCB Biopharma SRL, BE
Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussels,
Belgia
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 046916
(220) 2020.10.14
(730) WELCOS CO., LTD., KR
21-12, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-si,
Gangwon-do, Republica Coreea
(540)

(210) 046921
(220) 2020.09.25
(730) MIRON Mihail, MD
Str. Primar Carol Schmidt nr. 7,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046922
(220) 2020.10.14
(730) NICOLAI Iaroslav, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 52, ap. 8,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
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06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edificare şi construcţii;
construcţii transportabile metalice; cabluri şi
fire metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transport; seifuri;

TRADEMARKS
(540)

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
27 - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum
şi alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile;

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;

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

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

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;

(531) CFE(8) 01.15.15; 26.01.16;
26.13.01; 27.05.01; 27.05.24.

26.01.20;

37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 18.01.09; 18.01.23; 27.05.08; 27.05.24.

(210) 046929
(220) 2020.10.15
(730) PALADI Oleg, MD
Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
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(210) 046930
(220) 2020.10.15
(730) JORJ-TEX S.R.L., MD
Str. Burebista nr. 36/1,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2020)
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice;
40 - prelucrarea materialelor; reciclarea deşeurilor şi gunoiului; purificarea aerului şi tratarea
apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor.
(531) CFE(8) 03.04.11; 09.01.05; 26.01.06; 26.01.15.

(210) 046931
(220) 2020.10.15
(730) Cai Zhenghao, CN
Laozhai, Dagutang Village, Zhouxiang Town,
Cixi City, Zhejiang, China
(540)

(511) NCL(11-2020)
08 - instrumente pentru îndepărtarea cuticulelor;
truse de pedichiură; instrumente de ondulat
materiale textile; aparate de tatuare; unelte
de mână, acţionate manual; arme purtate
lateral; maşini de tuns barba; pensete pentru
îndepărtarea părului; pensete; tocuri pentru
aparate de ras; pile pentru unghii; lame de
ras; pile electrice de unghii; maşini de tuns
părul, electrice şi neelectrice; truse de manichiură; aparate pentru făcut găuri în urechi;
aparate pentru epilat, electrice sau neelectrice; truse de manichiură (electrice); bastoane
şi tonfe (pentru poliţişti); tacâmuri (cuţite,
furculiţe şi linguri); aparate manuale pentru
ondularea părului; ace pentru tatuaje; bigudiuri electrice; lame pentru aparate de ras;
truse de bărbierit; pile de unghii, electrice
sau neelectrice; unghiere (electrice sau neelectrice); cleşti pentru întors genele; cuţite;
unelte manuale de grădinărit;
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11 - lanterne de iluminat; ustensile de gătit electrice; aparate de refrigerare; aparate şi maşini pentru purificarea aerului; aparate şi maşini pentru purificarea apei; ventile termostatice (componente ale instalaţiilor de încălzire); aparate electrice de încălzire; evaporatoare; aparate de iluminat pentru vehicule;
aparate şi maşini frigorifice; aprinzătoare;
încălzitoare de apă; uscătoare de păr; ventilatoare electrice de uz personal; instalaţii de
uscare; lămpi de iluminat; radiatoare electrice; lămpi de ondulat; oale de gătit sub presiune, electrice; duşuri.
(531) CFE(8) 27.05.01; 27.05.17.

(210) 046932
(220) 2020.10.16
(730) TVERDOHLEBOV Vladimir, MD
Str. Nicolae Dimo nr. 1, bloc 2,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 02.01.11;
26.01.14; 28.05.00.

24.17.02;

25.01.09;
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MD - BOPI 1/2021
(210) 046935
(220) 2020.10.20
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
(210) 046938
(220) 2020.10.12
(730) WINE RECORDS S.R.L., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 20/2,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 19.07.01; 19.08.01; 27.03.15; 27.05.01.

(210) 046936
(220) 2020.10.07
(730) WINE RECORDS S.R.L., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 20/2,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046939
(220) 2020.10.12
(730) WINE RECORDS S.R.L., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 20/2,
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046937
(220) 2020.10.09
(730) CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD
Str. Călăraşilor nr. 10,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 19.07.01; 19.08.01; 27.03.15; 27.05.01.

(210) 046940
(220) 2020.10.13
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD -BOPI 1/2021
(540)

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

(210) 046941
(220) 2020.10.17
(730) CUDALB-DENT S.R.L., MD
Str. Trandafirilor nr. 29, bloc 4, of. 1,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
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,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.09.14; 26.01.14; 27.05.09.

(511) NCL(11-2020)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 03.04.13; 03.04.24; 11.03.01;
24.01.12; 26.01.02; 26.01.16; 27.05.01.

(210) 046944
(220) 2020.10.19
(730) SCUTARU Ana, MD
Str. M. Eminescu nr. 1, MD-5626,
Mihăileni, Rîşcani, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 046943
(220) 2020.10.19
(730) MOLDACOM S.A., MD
Str. Bucureşti nr. 97,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 1/2021
(210) 046946
(220) 2020.10.19
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 27.05.01.

(210) 046952
(220) 2020.10.09
(730) BUTTONPLAST COMPANY S.R.L., MD
Str. Nicolae Testemiţanu nr. 5,
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(11-2020)
05 - scutece de unică folosinţă; chiloţei de unică
folosinţă pentru învăţarea la oliţă.
(531) CFE(8) 01.01.04; 01.01.10; 01.03.02; 01.03.07;
01.07.06; 01.07.20; 01.15.15; 02.09.01;
03.09.14; 24.15.13; 26.01.16; 27.05.24.

(210) 046947
(220) 2020.10.20
(730) TRANGA Andrei, MD
Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,
MD-2079, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
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(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor; suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de
calcul; calculatoare şi dispozitive periferice
pentru calculatoare; costume de scafandru;
măşti pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de scafandru, aparate de respirat sub apă pentru înot subacvatic; extinctoare.

MĂRCI

MD -BOPI 1/2021

(210) 046953
(220) 2020.10.23
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046960
(220) 2020.10.22
(730) ARTPAINT S.R.L., MD
Str. Braniştii nr. 9/2, ap. 40,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 046959
(220) 2020.10.22
(730) MIDRIGAN Vitalie-Silviu, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 64, ap. 79,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „POLICLINICA”, „MD”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 27.05.03; 27.05.11.

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

(210) 046961
(220) 2020.10.23
(730) Mobiasbanca - OTP Group S.A., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
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MD - BOPI 1/2021
(210) 046962
(220) 2020.10.23
(730) VLASOV Alexandr, MD
Bd. Traian nr. 13, bloc 1, ap. 20,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2020)
03 - produse pentru toaletă; produse de curăţat;
preparate pentru îngrijirea animalelor; cosmetice şi preparate cosmetice; creme şi geluri de uz cosmetic; produse cosmetice pentru îngrijirea pielii.
(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 046963
(220) 2020.10.23
(730) VLASOV Alexandr, MD
Bd. Traian nr. 13, bloc 1, ap. 20,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar.

(210) 046966
(220) 2020.10.23
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046967
(220) 2020.10.23
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 046965
(220) 2020.10.23
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, D-76532 BadenBaden, Germania
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(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,

MĂRCI
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) 046969
(220) 2020.10.23
(730) WINE AGROTRADE S.R.L., MD
Str. Sfatul Ţării nr. 1, MD-3736,
Vorniceni, Străşeni, Republica Moldova
(540)

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

MD -BOPI 1/2021
(511) NCL(11-2020)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edificare şi construcţii;
construcţii transportabile metalice; cabluri şi
fire metalice neelectrice; produse de feronerie metalică; containere metalice pentru depozitare sau transport; seifuri;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase, coarne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben;
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;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.09;
07.01.24; 26.11.03; 27.05.11.

07.01.12;

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

(210) 046970
(220) 2020.10.23
(730) AEROC S.R.L., MD
Str. Gheorghe Codreanu nr. 22,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 046975
(220) 2020.10.26
(730) SULTAN DOGAL S.R.L., MD
MD-5416, Echimăuţi, Rezina,
Moldova
(540)

Republica

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
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MD - BOPI 1/2021
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) 03.13.04; 27.05.01; 27.05.07.

(210) 046976
(220) 2020.10.27
(730) BUCURIA S.A., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2020)
05 - pesticide; erbicide; insecticide; fungicide.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 046978
(220) 2020.10.27
(730) Joint
Stock
Company
„Schelkovo
Agrohim”, RU
141101, Moscow Region, Schelkovo,
Zavodskaya street, 2, building 142, of. 204,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - pesticide; erbicide; insecticide; fungicide.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 046979
(220) 2020.10.27
(730) Joint
Stock
Company
„Schelkovo
Agrohim”, RU
141101, Moscow Region, Schelkovo,
Zavodskaya street, 2, building 142, of. 204,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - pesticide; erbicide; insecticide; fungicide.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 046977
(220) 2020.10.27
(730) Joint
Stock
Company
„Schelkovo
Agrohim”, RU
141101, Moscow Region, Schelkovo,
Zavodskaya street, 2, building 142, of. 204,
Federaţia Rusă
(540)
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(210) 046980
(220) 2020.10.27
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, reprezentanţa companiei
turceşti, MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI

MD -BOPI 1/2021

(511) NCL(11-2020)
03 - produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor.

(210) 046982
(220) 2020.10.28
(730) LUX PROBA GRUP S.R.L., MD
Str. Nicolai Dimo nr. 21/4, of. 105,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

(511) NCL(11-2020)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.05.12.

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 03.04.01; 03.04.13;
03.07.03; 27.05.01; 27.07.01.

03.04.20;

(210) 046983
(220) 2020.10.28
(730) ZADIRACA Piotr, MD
Str. Florării nr. 4, ap. 459,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

(210) 046988
(220) 2020.10.28
(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)

(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2020)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie şi articole de masă,
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor;
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei de construcţie; articole de
sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.17; 19.07.20; 19.07.23.
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(210) 046989
(220) 2020.10.28
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
Str. Uzinelor nr. 143,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

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

(210) 046990
(220) 2020.10.28
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD
Str. Uzinelor nr. 143,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(11-2020)
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;

(531) CFE(8) 15.07.01; 15.07.21;
26.03.02; 26.07.03; 28.05.00.

26.01.10;

(210) 046993
(220) 2020.11.02
(730) QUATRO-SERVICE S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 47,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 046991
(220) 2020.10.29
(730) NAMAIAN DEG S.R.L., societate comercială, MD
Str. C. Negruzzi nr. 40, MD-2093,
Hulboaca, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(11-2020)
05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 046994
(220) 2020.11.02
(730) QUATRO-SERVICE S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 47,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 046995
(220) 2020.11.02
(730) QUATRO-SERVICE S.R.L., MD
Str. Bulgară nr. 47,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 046997
(220) 2020.10.27
(730) YOUR STORY INTERACTIVE S.R.L., MD
Str. Viilor nr. 32, MD-4822,
Dubăsarii Vechi, Criuleni, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2021
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) 02.09.01; 27.05.08.

(210) 046998
(220) 2020.10.29
(730) MAGIC WALNUT S.R.L., MD
Str. Nucarilor nr. 2,
MD-2065, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ.

(511) NCL(11-2020)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, cinematografice, audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea,
comutarea,
transformarea,

(210) 046999
(220) 2020.10.29
(730) Positec Group Limited, HK
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s
Road East, Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze
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deschizătoare electrice de conserve; maşini
electrice de bucătărie; sisteme electrice de
deschidere a uşilor; dispozitive pentru deschiderea ferestrelor (electrice); imprimante
3D; unelte (organe de maşini); lame (organe
de maşini); perii (piese de maşini); vane (organe de maşini).
(531) CFE(8) 27.01.02; 27.05.17.

(511) NCL(11-2020)
07 - maşini, maşini-unelte şi unelte acţionate
electric; motoare, altele decât cele pentru
vehicule terestre; cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre); utilaje agricole altele decât unelte
de mână acţionate manual; incubatoare pentru ouă; automate (distribuitoare automate);
maşini de plivit; motocultivatoare pentru agricultură; maşini de cultivat; maşini de pulverizat; foarfeci electrice; cuţite de cositoare;
maşini de tuns gazonul; maşini de prelucrat
lemnul; raboteze; maşini de prelucrat metale;
maşini de rectificat; aparate de tuns; aparate
pentru operaţii de prelucrare; maşini de tăiat;
pompe (maşini); pompe de aer comprimat;
pompe de vid (maşini); pompe (componente
ale maşinilor sau ale motoarelor); compresoare (maşini); maşini cu aer comprimat;
demaroare pentru motoare; generatoare de
electricitate; aparate de manipulare (încărcare şi descărcare); utilaje de ridicat; aparate
de ridicare mobile; cricuri (maşini); malaxoare; maşini şi aparate electrice de curăţat;
automăturătoare rutiere; maşini de spălat
rufe; aspiratoare; maşini şi aparate electrice
pentru şamponat covoare; aparate de curăţat
cu presiune mare; pluguri de zăpadă; suflante pentru comprimarea, evacuarea şi transportul gazelor; perii acţionate electric (piese
de maşini); dezintegratoare; scule manuale
acţionate în alt mod decât manual; ciocane
electrice; maşini de găurit; maşini de găurit
manuale cu acţionare electrică; sape de foraj
(organe de maşini); şurubelniţe electrice;
unelte electrice de tăiat; cuţite electrice; aerografe pentru aplicarea culorilor; pistoale de
lipit electrice; extractoare de cuie, electrice;
ciocane pneumatice; gatere portabile; ferăstraie (maşini); bancuri de tăiere pentru fierăstraie (organe de maşini); lame de fierăstrău
(părţi de maşini); maşini de ascuţit; instrumente de ascuţit canturi de schiuri, electrice;
maşini şi aparate electrice de şlefuit; maşini
de gravat; maşini electrice de sudat; lănci
termice (cu oxigen) (maşini); dispozitive de
tăiere cu arc electric; roboţi industriali; roboţi
de bucătărie; mixere electrice de uz casnic;

128

(210) 047000
(220) 2020.11.02
(730) BUX Olga, MD
Bd. Moscova nr. 5, ap. 217,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: „shop”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2020)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
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.
(531) CFE(8) 27.05.12; 27.05.24.

MĂRCI
(210) 047003
(220) 2020.11.04
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Lenin nr. 9, MD-3805,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

MD -BOPI 1/2021
(210) 047009
(220) 2020.11.02
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - suplimente alimentare.

(210) 047007
(220) 2020.10.21
(730) ENI Victoria, MD
Str-la Codrilor nr. 22, bloc 1, ap. 54,
MD-2003,Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
05 - preparate farmaceutice; dezinfectante de uz
igienic şi antiseptice; produse igienice pentru
igiena personală, cu excepţia produselor
pentru toaletă; ceară dentară; bandaje, plasturi de uz medical, material pentru pansamente de uz medical; preparate medicamentoase pentru îngrijirea pielii şi a părului; preparate medicamentoase pentru îngrijirea
buzelor; vaselină rectificată de uz medical;
substanţe dietetice de uz medical; preparate
din ierburi de uz medical.
(531) CFE(8) 27.05.08; 27.05.22.

(591) Culori revendicate: albastru, alb.
(511) NCL(11-2020)
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate; materiale plastice şi răşini extrudate destinate utilizării în producţie; materiale
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi
reparaţii; extracţii miniere, forare de petrol şi
gaze.
(531) CFE(8) 27.05.10; 29.01.12.

(210) 047016
(220) 2020.11.03
(730) MOROZAN-CIBOTARU Luminiţa, MD
Bd. Moscova nr. 13, bloc 4, ap. 17,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi
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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;

(210) 047018
(220) 2020.11.03
(730) Institutul de Politici Publice, Instituţie privată, MD
Str. A. Puşkin nr. 16/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 047017
(220) 2020.11.03
(730) JUBÎRCĂ Svetlana, MD
Str. Sf. Andrei nr. 52,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză, servicii de
cercetare industrială şi design industrial; servicii de control al calităţii şi de autentificare;
crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator.

(210) 047027
(220) 2020.11.03
(730) GENERAL BUILDING S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 18, etaj 2,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
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,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.01.16; 02.03.16;
02.07.02; 02.09.01; 27.05.01.
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(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală, gudron şi bitum; construcţii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.
(531) CFE(8) 02.01.15;
26.11.09; 27.07.02.

25.07.01;

alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă.
(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.15; 02.01.25; 27.05.01.

(210) 047029
(220) 2020.11.03
(730) GENERAL BUILDING S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 18, etaj 2,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

25.07.03;

(210) 047028
(220) 2020.11.03
(730) GENERAL BUILDING S.R.L., MD
Str. Bucuriei nr. 18, etaj 2,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi

(511) NCL(11-2020)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă.
(531) CFE(8) 26.01.18; 26.01.24; 27.01.06; 27.05.21.
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(210) 047030
(220) 2020.10.29
(730) LIPCAN Ruxanda, MD
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/2, ap. 16,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;

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

(210) 047035
(220) 2020.11.05
(730) NAVAL Alexandr, MD
MD-6619, Hruşca, Camenca,
Moldova
(540)

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

(210) 047031
(220) 2020.11.06
(730) VERIORG S.R.L., MD
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 047032
(220) 2020.11.04
(730) MAICAN-COM S.R.L., MD
Str. Ion Inculeţ nr. 13,
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 16.03.01; 16.03.11; 26.01.05; 26.13.25;
27.01.06; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.21.

Republica

(511) NCL(11-2020)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri
esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 047036
(220) 2020.11.05
(730) CURCHI Mihail, MD
Str. Ştefan Neaga nr. 20, ap. 8,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată).
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(210) 047038
(220) 2020.11.10
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 02.01.05; 02.01.15; 02.01.17;
05.03.20; 07.01.01; 09.07.17; 10.03.01;
24.03.15; 25.01.05; 25.01.13; 25.12.25;
26.01.16; 27.05.09; 27.07.01; 29.01.15.

(210) 047040
(220) 2020.11.06
(730) BUCURIA DULCE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 162,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roz de diferite nuanţe, gri
de diferite nuanţe, bej de diferite nuanţe, galben, alb, negru.
(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.05;
05.03.20; 07.01.01; 09.07.17;
25.01.05; 25.01.13; 25.12.25;
27.05.09; 27.07.01; 29.01.15.

02.01.15;
24.03.15;
26.01.16;

(210) 047039
(220) 2020.11.10
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 1, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roz de diferite nuanţe, gri
de diferite nuanţe, bej de diferite nuanţe,
oranj, verde, negru.

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

(210) 047057
(220) 2020.11.12
(730) Centrul Republican pentru Copii şi Tineret, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 169,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: gri, verde, galben, roşu,
albastru.
(511) NCL(11-2020)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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(531) CFE(8) 07.05.01; 26.03.03; 26.03.04; 26.03.05;
26.15.07; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15.

(210) 047073
(220) 2020.11.09
(730) BESCHIERU Nichita, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
(210) 047085
(220) 2020.11.17
(730) LOCALS PROJECT S.R.L., MD
Bd. Cuza Voda nr. 17/1, ap. 4,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.10.
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

34390
2020.11.10
2029.10.11
044993
2019.10.11
JELIHOVSCHI Petru, MD
Str. Albişoara nr. 72, bloc 1, ap. 12,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „1”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: galben, roşu, albastrudeschis, sur de diferite nuanţe.
(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) 26.04.03; 26.04.09; 27.01.01; 27.07.25;
29.01.14.

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

34405
2020.11.17
2029.11.14
045150
2019.11.14
VICTORIABANK S.A., bancă comercială,
MD
Str. 31 August 1989 nr. 141,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „card”, 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 semnalizare, de detectare, de testare, de inspectare, de salvare şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi instrumente pentru înregistrarea 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;
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia
aparatelor de măsurare, aparatelor de control, aparatelor de uz casnic incluse în această clasă, imprimantelor, imprimantelor utilizate pentru calculatoare, imprimantelor pentru
terminale de vânzare, imprimantelor termice,
dispozitivelor pentru citirea cardurilor, dispozitivelor pentru înregistrarea cardurilor, dispozitivelor
pentru
citirea/înregistrarea
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cardurilor, cititoarelor pentru identificarea
frecvenţei radio (RFID), audiocomponentelor
în miniatură, microfoanelor, difuzoarelor audio, transductoarelor electroacustice, receptoarelor audio, căştilor auriculare, căştilor
audio, aparatelor de transmiterea sunetului,
aparatelor de reproducerea sunetului, soneriilor electrice ca componente electronice audio, soneriilor electromagnetice ca componente electronice audio;
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.

TRADEMARKS
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 18.01.05;
27.05.11; 29.01.12.

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

18.01.23;

27.05.08;

34414
2020.11.18
2029.02.20
043838
2019.02.20
CIUMAC Nicolae, MD
Şos. Bucovinei nr. 19, bloc 5, ap. 12,
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova

(540)

(531) CFE(8) 01.01.02; 01.01.25; 27.03.12; 27.05.09.

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

34406
2020.11.17
2029.12.09
045269
2019.12.09
MJ-MOTOPLUS S.R.L., MD
Str. Igor Vieru nr. 17/3, ap. 4,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „i”, „Asigurari”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru, roşu.
(511) NCL(11-2019)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 27.05.01; 29.01.12.

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

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „MOTO”, „PLUS”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, 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;
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34442
2020.11.23
2029.11.26
045217
2019.11.26
TRIFAN Iana, MD
Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr.
10, ap. 2, MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova

(540)

(511) NCL(11-2019)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, de navigare, geodezice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de detec-

MĂRCI
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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.

tare, de testare, de inspectare, de salvare şi
didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau
utilizării energiei electrice; mecanisme pentru
aparate cu preplată; maşini înregistratoare
de încasat, dispozitive de calcul; 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.

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

34449
2020.11.24
2029.05.03
044209
2019.05.03
LIUTICOV Alexandr, MD
Str. Mihai Viteazul nr. 65, ap. 24,
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova

(540)

(531) CFE(8) 01.15.24;
18.03.02;
18.03.23; 24.17.02; 26.11.12;
27.05.01; 29.01.04.

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

18.03.09;
26.11.22;

34458
2020.11.05
2029.08.30
044766
2019.08.30
EVENIMENTE NRG S.R.L., MD
Str. Alexandr Puşkin nr. 15/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „Gadget Store”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: albastru-deschis.
(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

(511) NCL(11-2019)
41 - divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 26.02.05; 27.05.01.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

34460
2020.11.30
2029.12.24
045343
2019.12.24
TĂUTU Dorin, MD
Str. Mihalcea Hâncu nr. 75,
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova

(540)

TRADEMARKS
(531) CFE(8) 01.03.02;
01.03.13;
26.01.20; 27.03.12; 27.05.08.

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

26.01.13;

34469
2020.11.30
2029.12.24
045341
2019.12.24
AMG-AGROSELECT COMERŢ S.R.L., MD
Str. Mihai Viteazul nr. 11, ap.(of.) 408,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, cu excepţia săpunurilor; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
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;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „SEEDS”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
(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; toate produsele susmenţionate, cu excepţia materialelor chimice
aditive pentru sudare şi lipire, în special sub
formă de flux şi pulbere de sudură;
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

MĂRCI
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 02.05.08;
04.05.21; 27.05.17.

02.05.23;

04.05.05;

(531) CFE(8) 27.01.25; 27.05.09; 27.05.21.

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

34487
2020.12.07
2029.09.11
044833
2019.09.11
MEDVEDCOVA Renata, MD
Str. Uzinelor nr. 97,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

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

34488
2020.12.10
2029.05.15
044244
2019.05.15
CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD
Str. Călăraşilor nr. 10,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „PLAY PARK”, cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: „CĂLĂRAŞI”, „DIVIN”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
(554) Marcă tridimensională.
(511) NCL(11-2019)
33 - rachiu de vin învechit.
(531) CFE(8) 02.01.20;
19.07.10;
19.07.23; 24.03.07; 25.01.15;
27.05.11.

19.07.17;
27.05.09;
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TRADEMARKS

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în decembrie 2020
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
(151)
Data înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
Nr. BOPI

(450)
Nr.
BOPI

4

5

6

7

8

9

35,38,41

1/2021

Nr.
crt.

(210)
Nr. de
depozit

(220)
Data de
depozit

(111)
Nr. înregistrării

1

2

3

1

044993

2019.10.11

34390

2020.11.10

JELIHOVSCHI Petru, MD

12/2019

2

043845

2019.02.26

34400

2020.11.12

33

VOX-DESIGN S.R.L., firmă,
MD

10/2019

3

043846

2019.02.26

34401

2020.11.12

33

VOX-DESIGN S.R.L., firmă,
MD

10/2019

4

043847

2019.02.26

34402

2020.11.12

33

VOX-DESIGN S.R.L., firmă,
MD

10/2019

5

044769

2019.08.23

34403

2020.11.17

39

GORINCIOI Romeo, MD

10/2019

18,25,35

6

044819

2019.09.03

34404

2020.11.17

Next Retail Limited, GB

11/2019

7

045150

2019.11.14

34405

2020.11.17

09,35,36,45

VICTORIABANK S.A., bancă
comercială, MD

1/2020

1/2021

8

045269

2019.12.09

34406

2020.11.17

07,12,39

MJ-MOTOPLUS S.R.L., MD

2/2020

1/2021

3/2020

9

045415

2020.01.15

34407

2020.11.17

35

BUNESCU Eugeniu, MD

10

045200

2019.11.18

34408

2020.11.16

33

XIAOFU TIAN, UA

2/2020

11

045338

2019.12.23

34409

2020.11.17

05

ASA CHEMICAL GROUP
LIMITED, CY

2/2020

12

045368

2019.12.30

34410

2020.11.17

32

GUŢU Serghei, MD

2/2020

13

044960

2019.10.04

34411

2020.11.16

31,35

QUATRO-SERVICE S.R.L.,
MD

12/2019

14

045166

2019.11.14

34412

2020.11.17

33

NOVAC Andrei, MD

2/2020

15

045228

2019.11.28

34413

2020.11.09

33

SÎRBU Anatolie, MD

1/2020

16

043838

2019.02.20

34414

2020.11.18

36

CIUMAC Nicolae, MD

6/2019

17

045466

2020.01.23

34415

2020.11.20

33

ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu capital străin,
fabrică de vinuri şi coniacuri,
MD

3/2020

18

044916

2019.09.27

34416

2020.11.18

18,25,35,44

CEBOTARI Alina, MD

12/2019
2/2020

19

045244

2019.12.03

34417

2020.11.18

35,37,39

UZUN Dmitri, MD

20

045320

2019.12.18

34418

2020.11.18

29,35,39

DAUGAVA S.R.L., MD

2/2020

21

044969

2019.10.08

34419

2020.11.18

05

FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., BM

12/2019

22

045616

2020.02.19

34420

2020.11.18

28,41

Mattel, Inc., US

4/2020

23

045490

2020.01.27

34421

2020.11.20

02,16

SÎRBU Ludmila, MD

3/2020

24

045544

2020.02.05

34422

2020.11.20

24,25,35

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

4/2020

25

045373

2020.01.03

34423

2020.11.20

30

BUELO S.R.L., MD

3/2020

26

045467

2020.01.23

34424

2020.11.20

33

VINĂRIA DIN VALE S.A., MD

3/2020

27

045473

2020.01.27

34425

2020.11.20

03,04,05,30,35

IORGA ALEXANDRA TUDOR, gospodărie ţărănească,
MD

3/2020

28

045485

2020.01.29

34426

2020.11.20

33

EXPERTVIN S.R.L., MD

3/2020

29

045491

2020.01.29

34427

2020.11.20

09

CASIO KEISANKI
KABUSHIKI KAISHA, also
trading as CASIO COMPUTER CO., LTD, JP

3/2020
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1

2

3

4

5

6

30

045499

2020.01.30

34428

2020.11.20

15

31

045523

2020.01.31

34429

2020.11.20

32

045561

2020.02.06

34430

2020.11.21

33

045563

2020.02.06

34431

34

045620

2020.02.19

35

045660

2020.03.02

36

045671

37
38

7

8

CASA MUZICII S.R.L., MD

3/2020

10,44

CHICU Tatiana, MD

3/2020

20,35

TUTUNARU Tudor, MD

4/2020

2020.11.21

29,35

SPOLEM-IMPEX S.R.L., MD

4/2020

34432

2020.11.21

11,35

SARGON-TEX S.R.L., MD

4/2020

34433

2020.11.21

36

VIACONTO CREDIT S.R.L.,
organizaţie de creditare nebancară, MD

4/2020

2020.02.27

34434

2020.11.21

34

OPICONSULTING GRUP
S.R.L., MD

4/2020

045369

2020.01.02

34435

2020.11.23

32

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

3/2020

045471

2020.01.27

34436

2020.11.23

29,35,39

DITA TRADE S.R.L., MD

3/2020

35,37

BUNESCU Eugeniu, MD

3/2020

39

045507

2020.01.31

34437

2020.11.23

40

045534

2020.02.04

34438

2020.11.23

05

41

045535

2020.02.04

34439

2020.11.23

42

045536

2020.02.04

34440

2020.11.23

34

VITA VUIM S.R.L., MD

4/2020

03,35

MARCU Sergiu, MD

4/2020

05,10

BERLIN-CHEMIE AG, DE

4/2020

TUTUN-CTC S.A., MD

4/2020

TRIFAN Iana, MD

1/2020

43

045569

2020.02.10

34441

2020.11.23

44

045217

2019.11.26

34442

2020.11.23

09,11

45

045302

2019.12.11

34443

2020.11.20

35,42,45

AGENŢIA DE MEDIU, MD

2/2020

46

045303

2019.12.11

34444

2020.11.20

35,45

AGENŢIA DE MEDIU, MD

2/2020

20,35

47

045313

2019.12.17

34445

2020.11.20

URSACHI Diana, MD

3/2020

48

045448

2020.01.22

34446

2020.11.20

29,30,31,35

MIHALACHI Alexandru, MD

3/2020

49

045207

2019.11.21

34447

2020.11.23

19,20,35,37,40

TCACENCO Alexandr, MD

2/2020

50

045323

2019.12.13

34448

2020.11.25

34

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

2/2020

51

044209

2019.05.03

34449

2020.11.24

35

LIUTICOV Alexandr, MD

7/2019

52

045625

2020.02.20

34450

2020.11.25

04,09,16,
35,36,37

Routex B.V., NL

4/2020

53

045382

2020.01.15

34451

2020.11.26

35,36,42,45

54

045533

2020.02.11

34452

2020.11.26

29,30,32,33,43

55

045587

2020.02.03

34453

2020.11.26

41

56

045611

2020.02.19

34454

2020.11.26

57

045612

2020.02.19

34455

58

045627

2020.02.20

59

045376

2020.01.09

UNEX COMPANY S.R.L., MD

3/2020

EXPERTVIN S.R.L., MD

4/2020

CRICOVA-VIN S.A., centrul
de business şi turism, MD

4/2020

05,10

NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI,
reprezentanţa companiei
turceşti, MD

4/2020

2020.11.26

05,10

NOBEL ILAC SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI,
reprezentanţa companiei
turceşti, MD

4/2020

34456

2020.11.26

03,05

Bayer Intellectual Property
GmbH, DE

4/2020

34457

2020.11.27

44

CUCU Igor, MD

3/2020

41

EVENIMENTE NRG S.R.L.,
MD

10/2019

35,41

COMPAGNIE GENERALE
DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN, FR

4/2020

60

044766

2019.08.30

34458

2020.11.05

61

044974

2019.10.08

34459

2020.11.30

62

045343

2019.12.24

34460

2020.11.30

63

045596

2020.02.17

34461

2020.11.30

64

045631

2020.02.21

34462

2020.11.30

25

65

045640

2020.02.19

34463

2020.11.30

29,30

66

045622

2020.02.20

34464

2020.11.30

30,35,43

67

045639

2020.02.26

34465

2020.11.30

33

03,16,28,30,35, TĂUTU Dorin, MD
41,43
33,34

2/2020

OPICONSULTING GRUP
S.R.L., MD

4/2020

Vans, Inc., US

4/2020

PRODUSE DE FAMILIE
S.R.L., MD

4/2020

TURTA Teodor, MD

4/2020

VERIORG S.R.L., MD

4/2020

9

1/2021

1/2021

1/2021

1/2021

141

MD - BOPI 1/2021

TRADEMARKS

1

2

3

4

5

6

68

044707

2019.08.12

34466

2020.12.01

42

69

045352

2019.12.26

34467

2020.12.02

35

70

045636

2020.02.25

34468

2020.12.01

35,44

71

045341

2019.12.24

34469

2020.11.30

01,31,35,44

72

045484

2020.01.29

34470

2020.12.04

33

73

045537

2020.02.04

34471

2020.12.04

05,10

BERLIN-CHEMIE AG, DE

4/2020

74

045582

2020.02.12

34472

2020.12.04

01,07,08

CORCODEL Sergiu, MD

4/2020

75

045597

2020.02.17

34473

2020.12.04

33,34

OPICONSULTING GRUP
S.R.L., MD

4/2020

76

045650

2020.02.25

34474

2020.12.04

01,05

BASF SE, DE

4/2020

77

045651

2020.02.25

34475

2020.12.04

05

Johnson & Johnson, US

4/2020

78

045604

2020.02.13

34476

2020.12.04

33

MIRON Vladimir, MD

4/2020

79

045354

2019.12.27

34477

2020.12.02

30

ETİ GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
TR

3/2020

80

045355

2019.12.27

34478

2020.12.02

30

ETİ GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
TR

3/2020

81

045356

2019.12.27

34479

2020.12.02

30

ETİ GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
TR

3/2020

82

045357

2019.12.27

34480

2020.12.02

30

ETİ GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
TR

3/2020

83

045361

2019.12.27

34481

2020.12.02

30

ETİ GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
TR

3/2020

84

045362

2019.12.27

34482

2020.12.02

30

ETİ GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
TR

3/2020

85

045463

2020.01.22

34483

2020.12.03

33,35

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

3/2020

86

045543

2020.02.05

34484

2020.12.03

33

BULGARI WINERY S.R.L.,
întreprindere cu capital străin,
MD

4/2020

87

045399

2020.01.11

34485

2020.12.04

19,35

ELITGRAN S.R.L., MD

3/2020

88

045568

2020.02.10

34486

2020.12.06

33

MOLDAVSCHII STANDART
S.R.L., întreprindere cu capital străin, fabrică de vinuri şi
divinuri, MD

4/2020

89

044833

2019.09.11

34487

2020.12.07

28,35

MEDVEDCOVA Renata, MD

11/2019

1/2021

90

044244

2019.05.15

34488

2020.12.10

33

CĂLĂRAŞI DIVIN S.R.L., MD

8/2019

1/2021

91

044747

2019.08.20

34489

2020.12.09

29,30

S.C. STAR FOODS E.M.
S.R.L., RO

2/2020

92

044748

2019.08.20

34490

2020.12.09

29,30

S.C. STAR FOODS E.M.
S.R.L., RO

2/2020

93

044981

2019.10.09

34491

2020.12.09

42

Mary Kay Inc., corporaţie din
statul Delaware, US

3/2020
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ATD TECHNOLOGIES
S.R.L., MD

8

9

10/2019

V.F. Corporation, US

3/2020

CROITOR Nadejda, MD

4/2020

AMG-AGROSELECT
COMERŢ S.R.L., MD

2/2020

EXPERTVIN S.R.L., MD

3/2020

1/2021

MĂRCI

MD - BOPI 1/2021

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

(186) Data
expirării
reînnoirii

1

(116)
Nr.
înregistrării
reînnoite
2

(511) Clase

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

(441/442)
Nr. BOPI

3

1

3R 165

2030.12.03

4

5

6

25

Wolverine Outdoors, Inc., US
9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan
49351, Statele Unite ale Americii
MECAGRO, Institut de Tehnică Agricolă,
întreprindere de stat, MD
Str. Miron Costin nr. 7,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
MECAGRO, Institut de Tehnică Agricolă,
întreprindere de stat, MD
Str. Miron Costin nr. 7,
MD-2068, Republica Moldova
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"PHARMACEUTICAL FIRM "DARNITSA", UA
13 Boryspilska Street, UA-02093, Kyiv,
Ucraina
Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
SmithKline Beecham Limited, GB
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Regatul Unit

2

3R 392

2031.04.19

06,07,08,09,
11,12,21,37,
42

3

3R 393

2031.04.19

06,07,08,09,
11,12,21,37,
42

4

2R 7757

2030.04.10

05

5

2R 7989

2030.06.16

05

6

2R 8115

2030.09.28

33

7

2R 8192

2030.08.28

8

2R 8235

2030.10.20

01,03,05,09,
10,16,21,29,
30,32,35,41,
42
33,35

9

2R 8248

2030.11.06

30

10

2R 8263

2030.12.01

05,29

11

2R 8301

2030.11.13

09

12

2R 8311

2030.11.21

35,42

13

2R 8318

2030.12.08

09

14

2R 8323

2030.12.25

05

15

2R 8408

2030.12.19

29,30

(450)
Nr.
BOPI
7
6/1994

7-8/1994

7-8/1994

9/2000

2/2001

1/2001

6/2001

2/2001

7/2001

2/2001

9/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

5/2001

10/2001

6/2001

11/2001

6/2001

11/2001

EMINENCE SPEAKER, LLC, Kentucky
corporation, US
P.O. Box 360, 838 Mulberry Pike, Eminence,
KY 40019-0360, Statele Unite ale Americii

6/2001

11/2001

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, JP
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo
103-8426, Japonia

6/2001

11/2001

MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii

8/2001

1/2002

ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1, ap. (of.) 1F,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
1132 W. Blackhawk, Chicago Illinois 60642,
Statele Unite ale Americii
MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
CORNING INCORPORATED, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
New York, US
One Riverfront Plaza, Corning, State of New
York 14831, Statele Unite ale Americii
LEVINTSA & ASSOCIATES S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 89,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
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1
16

2
2R 8453

3
2031.02.02

4
07

17

2R 8506

2031.02.20

18,24

18

2R 8516

2031.02.23

34

19

2R 8605

2031.01.26

03,05,21,30

20

2R 8666

2030.11.14

08

21

2R 8667

2030.11.28

05,16

22

2R 8733

2030.12.05

23

2R 8756

24

6
9/2001

7
2/2002

10/2001

3/2002

10/2001

3/2002

12/2001

5/2002

The Gillette Company LLC, US
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Statele Unite ale Americii

7/2001

6/2002

HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia

7/2001
1/2002

6/2002

05

Amgen Inc., US
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1789, Statele Unite ale Americii

5/2001

7/2002

2031.05.22

34

2/2002

7/2002

2R 8776

2031.02.14

33

2/2002

7/2002

25

2R 8788

2031.01.18

04,35,37,38,
39,42

PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Industrială nr. 40,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
BP p.l.c., GB
1 St. James's Square, London SW1Y 4PD,
Regatul Unit

3/2002

8/2002

26

2R 9147

2030.08.24

05

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

8/2002

1/2003

27

2R 9262

2031.01.15

32,37,39,40

Apă-Canal Chişinău S.A., MD
Str. Albişoara nr. 38,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

10/2002

3/2003

28

2R 9320

2030.11.28

16

1/2002

4/2003

29

2R 9665

2031.03.20

33

HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia
VINURI IALOVENI S.A., MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 4,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

4/2003

9/2003

30

R 15076

2030.11.24

32

PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, Statele Unite ale Americii

2/2011

1/2012

31

R 21276

2030.06.08

03,07,08,11,
35

9/2010

6/2011

32

R 21327

2030.08.04

29,30

PANCENCO Iurie, MD
Str. Alecu Russo nr. 46, MD-2081,
Bubuieci, Chişinău, Republica Moldova
BORGES BRANDED FOODS, S.L.U., ES
Avinguda Josep Trepat s/n, E-25300 Tarrega
(Lleida), Spania

10/2010

6/2011

33

R 21425

2030.05.21

05

9/2010

7/2011

34

R 21426

2030.05.21

05

9/2010

7/2011

35

R 21479

2030.06.08

25

9/2010

7/2011
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5
NGK SPARK PLUG CO., LTD, JP
14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City,
Japonia
YKK CORPORATION, corporaţie japoneză, JP
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo,
Japonia
PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, ID
Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar,
Sumatera Utara, Indonezia
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii

AO "Kievmedpreparat", UA
Ul. Saksaganskogo 139, 01032, g. Kiev,
Ucraina
AO "Kievmedpreparat", UA
Ul. Saksaganskogo 139, 01032, g. Kiev,
Ucraina
INSTACON S.R.L, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 114,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova

MĂRCI

MD - BOPI 1/2021

1

2

3

4

5

6

7

36

R 21633

2030.10.07

05

12/2010

10/2011

37

R 21640

2030.07.19

33

10/2010

9/2011

38

R 21675

2030.09.22

05

12/2010

9/2011

39

R 21696

2030.09.22

05

Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois
60064, Statele Unite ale Americii
DUCATES GRUP S.R.L., societate comercială, MD
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova
AGIO PHARMACEUTICALS LTD., IN
A-38 Nandjyot Industrial Estate, Kurla Andheri
Road, Safedpool, Mumbai - 400 072, India
AGIO PHARMACEUTICALS LTD., IN
A-38 Nandjyot Industrial Estate, Kurla Andheri
Road, Safedpool, Mumbai - 400 072, India

12/2010

9/2011

40

R 21705

2030.09.03

35

12/2010

9/2011

41

R 21721

2030.11.08

05

FIRNIS COM S.R.L., societate comercială, MD
Str. Calea Ieșilor nr. 6, et. 2, of. 2,
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
AbbVie Inc., US
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii

1/2011

10/2011

42

R 21722

2030.11.15

09,35

1/2011

10/2011

43

R 21765

2030.11.08

05

NEOTEC S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 18, ap. 56,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
AbbVie Inc., US
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, Statele Unite ale Americii

1/2011

10/2011

44

R 21826

2030.03.19

33,35

6/2010

11/2011

45

R 21877

2030.09.24

32

VINĂRIA DIN VALE S.A., MD
Str. Basarabia nr. 8,
MD-7301, Cantemir, Republica Moldova
SĂLCUŢA S.R.L., MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova

12/2010

12/2011

46

R 21878

2030.09.24

32

12/2010

12/2011

47

R 21881

2030.11.15

35,42

1/2011

12/2011

48

R 21929

2030.12.14

07,12

3/2011

12/2011

49

R 21983

2031.02.01

05

3/2011

12/2011

50

R 22017

2030.11.11

03,05,11,14,
16,18,21,25,
28,41

SĂLCUŢA S.R.L., MD
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova
NEOTEC S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 18, ap. 56,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD
Str. Hînceşti nr. 298,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
Genzyme Corporation, US
50 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, Statele Unite ale Americii
The Coca-Cola Company, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii

2/2011

1/2012

51

R 22018

2030.11.17

The Cartoon Network, Inc., US
1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia
30318, Statele Unite ale Americii

2/2011

1/2012

52

R 22028

2030.11.24

03,09,14,16,
18,21,24,25,
28,30,32,35,
38,41,42
32

2/2011

1/2012

53

R 22029

2030.11.24

32

2/2011

1/2012

54

R 22030

2030.11.24

32

2/2011

1/2012

55

R 22059

2030.11.22

30

2/2011

1/2012

56

R 22061

2030.10.28

08,12,13,14,
16,18,20,23,
24,25,26,30,
35,36,37,38,

PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, Statele Unite ale Americii
PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, Statele Unite ale Americii
PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, Statele Unite ale Americii
Intercontinental Great Brands LLC, US
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936, Statele Unite ale Americii
STATI Gabriel, MD
Str. Ghioceilor nr. 1, bloc A,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

1/2011

1/2012
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57

R 22076

2030.11.11

41,42,43,44,
45
03,05,11,14,
16,18,21,25,
28,41

58

R 22079

2030.11.24

32

59

R 22080

2030.11.24

32

60

R 22092

2031.02.11

29

61

R 22093

2031.02.11

29

62

R 22094

2031.02.11

29

63

R 22095

2031.02.11

29

64

R 22123

2030.07.07

05,29,30,32

65

R 22131

2031.01.25

07,12

66

R 22132

2030.11.15

34

67

R 22155

2030.11.26

29

68

R 22156

2030.11.12

29,30,35

69

R 22157

2030.11.12

29,30,35

70

R 22160

2031.02.11

29

71

R 22161

2031.02.11

29

72

R 22162

2031.02.11

29

73

R 22166

2031.01.25

42

74

R 22182

2030.12.29

01,05,09,10,
29

75

R 22188

2031.01.31

06,11,17,35,
37

76

R 22189

2031.02.25

35,37

77

R 22210

2030.12.01

05

78

R 22234

2030.12.30

03,10,35

79

R 22239

2031.01.03

35
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The Coca-Cola Company, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii

2/2011

1/2012

PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, Statele Unite ale Americii
PepsiCo, Inc., corporație din statul North Carolina, US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, Statele Unite ale Americii
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG
56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore

2/2011

1/2012

2/2011

1/2012

4/2011

1/2012

WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG
56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG
56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore

4/2011

1/2012

4/2011

1/2012

WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG
56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore
Heinz Italia S.p.A., IT
Via Migliara 45-04100 Latina, Italia

4/2011

1/2012

4/2011

1/2012

TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD
Str. Hînceşti nr. 298,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
COIALNÎC Victor, MD
Str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 76,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French
Corporation), FR
17, boulevard Haussmann, 75009 PARIS,
Franţa

3/2011

1/2012

2/2011

1/2012

3/2011

2/2012

LEU & GEMENI S.R.L., MD
Str. Aerodromului nr. 4,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
LEU & GEMENI S.R.L., MD
Str. Aerodromului nr. 4,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG
56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore

1/2011

2/2012

1/2011

2/2012

4/2011

2/2012

WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG
56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG
56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore

4/2011

2/2012

4/2011

2/2012

MATIMCONS S.R.L., MD
Str. Nicolai Dimo nr. 1/1, ap. 47,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
Abbott Laboratories, US
100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois
60064, Statele Unite ale Americii

3/2011

2/2012

4/2011

2/2012

FENIXIMPEX S.R.L., MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 68,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

6/2011

2/2012

ALIVALDA S.R.L., MD
Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 3, ap. 49,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Vifor (International) AG
(Vifor (International) Ltd.)
(Vifor (International) Inc.), CH
Rechenstrasse 37, 9014 St. Gall, Elveţia

5/2011

2/2012

4/2011

2/2012

NUGA MEDICAL CO., LTD, KR
1642-10, Donghwa 3RI, Munmak-eup, Wonjusi, Kangwon-do, Republica Coreea
Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel

3/2011

2/2012

4/2011

2/2012
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1
80

2
R 22258

3
2030.12.20

4
25,35

5
PEACOCKS STORES LIMITED, GB
Waverley Mills, Langholm, Dumfriesshire,
DG13 0EB, Regatul Unit
LAZU Silvia, MD
Str. Cetatea Albă nr. 38,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
TAROL-DD S.R.L., MD
Str. Jubileului nr. 41a, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova

6
4/2011

7
2/2012

81

R 22275

2031.01.20

25

4/2011

3/2012

82

R 22287

2031.03.30

03,16,21,35

6/2011

3/2012

83

R 22293

2031.01.20

03,09,14,16,
18,20,21,24,
25,26,28,36,
38,41

Manchester United Football Club Limited, GB
Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester,
M16 0RA, Regatul Unit

5/2011

3/2012

84

R 22307

2031.03.04

05

5/2011

3/2012

R 22343

2031.02.02

05

Nissan Chemical Corporation, JP
5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japonia
AVENTISUB LLC., US
3711 Kennett Pike, Suite 200, 19807
GREENVILLE, DELAWARE, Statele Unite ale
Americii

85

4/2011

3/2012

86

R 22345

2031.02.28

09

Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as
Toshiba Corporation, JP
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia

6/2011

3/2012

87

R 22346

2031.03.03

33

5/2011

3/2012

88

R 22361

2031.04.13

03

8/2011

3/2012

89

R 22370

2031.02.01

01

5/2011

4/2012

90

R 22371

2031.02.01

01

5/2011

4/2012

91

R 22398

2031.03.04

36

VINURI IALOVENI S.A., MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 4,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
URSU Constantin, MD
Str. Paris nr. 9, bloc 1,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
The Dow Chemical Company, corporaţie din
statul Delaware, US
Midland, Michigan 48674, Statele Unite ale
Americii
The Dow Chemical Company, corporaţie din
statul Delaware, US
Midland, Michigan 48674, Statele Unite ale
Americii
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

5/2011

4/2012

92

R 22401

2031.05.04

05

8/2011

4/2012

93

R 22402

2031.05.04

05

8/2011

4/2012

94

R 22405

2031.03.30

29

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI, reprezentanţa companiei turceşti,
MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI, reprezentanţa companiei turceşti,
MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
SAVENCIA SA, FR
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, Franţa

7/2011

4/2012

95

R 22416

2031.02.22

01,02

The Dow Chemical Company, corporaţie din
statul Delaware, US
Midland, Michigan 48674, Statele Unite ale
Americii

6/2011

4/2012

96

R 22430

2031.01.21

03,25

House of Worth Limited, GB
Amertrans Park, Bushey Mill Lane, Watford
WD24 7JG, Hertfordshire, Regatul Unit

4/2011

4/2012

97

R 22434

2031.05.04

05

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI, reprezentanţa companiei turceşti,
MD
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

8/2011

4/2012
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1
98

2
R 22436

3
2030.12.17

4
45

5
POPA Ion, MD
Str. Pajurii nr. 3, ap. 18,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

6
3/2011

7
4/2012

99

R 22573

2031.04.22

34

8/2011

6/2012

100

R 22663

2031.05.19

34

8/2011

6/2012

101

R 22664

2031.05.19

34

8/2011

6/2012

102

R 22694

2030.12.13

33,35

2/2011

7/2012

103

R 22703

2031.01.19

05

PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
VINĂRIA ŢIGANCA S.R.L., societate comercială, MD
Str. Ţarinei nr. 107, ap. 9,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
NOVARTIS AG, CH
CH-4002 Basel, Elveţia

5/2011

7/2012

104

R 22792

2030.12.15

03,05,24,29,
30,31,32,35,
43

CĂRBUNE Iurii, MD
Str. Marii Adunări Naţionale nr. 10, ap. 60,
MD-6439, Nisporeni, Republica Moldova

3/2011

7/2012

105

R 22858

2031.03.16

10

3M Company, US
3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul,
Minnesota 55144, Statele Unite ale Americii

7/2011

8/2012

106

R 22883

2030.11.11

03,05,14,16,
18,21,28,41

2/2011

9/2012

107

R 22884

2030.11.11

2/2011

9/2012

108

R 22914

2031.01.28

03,05,11,14,
16,18,21,28,
41
12

The Coca-Cola Company, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii
The Coca-Cola Company, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
Statele Unite ale Americii
Sumitomo Rubber Industries, Ltd., JP
6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo, Japonia

5/2011

9/2012

109

R 22915

2031.01.28

12

Sumitomo Rubber Industries, Ltd., JP
6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo, Japonia

5/2011

9/2012

110

R 22932

2031.03.23

11

6/2011

9/2012

111

R 23084

2031.04.12

33

7/2011

10/2012

112

R 23085

2031.03.23

33

8/2011

10/2012

113

R 23331

2030.12.07

03,05,35,44

2/2011

12/2012

114

R 23401

2030.12.29

36

Société des Produits Nestlé S.A., CH
1800 Vevey, Elveţia
Brown-Forman Finland Ltd., a company duly
organized and existing under the Laws of
Finland, FI
Porkkalankatu 24, 00180 HELSINKI, Finlanda
KAZAYAK-VIN S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Lenin nr. 2, MD-6113,
Cazaclia, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
DONICI Dorina, MD
Str. Acad. Natalia Gheorghiu nr. 30, ap. 74,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIŞINĂU
S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 60/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova

3/2011

1/2013

115

R 23615

2031.02.11

29

4/2011

3/2013

116

R 23651

2030.11.19

29,30,32

2/2011

3/2013

117

R 23787

2031.01.25

07

3/2011

4/2013

118

R 23815

2031.01.31

12

WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG
56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore
BOLŞACOV Dmitrii, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD
Str. Hînceşti nr. 298,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
TEHNO-AS GRUP S.R.L., MD
Str. Hînceşti nr. 298,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

4/2011

5/2013

148
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1

2

3

4

119

R 25929

2030.09.24

35

120

R 25930

2030.11.24

16,21,28,29,
30,31,32,33,
35,39,43

5
MOLDRETAIL GROUP S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
MOLDRETAIL GROUP S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

6

7

12/2010

9/2014

2/2011

9/2014
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IV
Indicaţii geografice, denumiri de origine,
specialităţi tradiţionale garantate /
Geographical indications, appellations of
origin, traditional specialties guaranteed

P

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul
stabilit de Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la
care Republica Moldova este parte.
Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot
face obiectul unor drepturi reale.
Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind
acordarea dreptului de utilizare a acesteia.
În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.

L

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the AGEPI,
as established by Law No. 66/2008 on the Protection of Geographical Indications, Appellations of
Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including bilateral
agreements, to which the Republic of Moldova is party.
Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof.
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not
form a subject matter of any real rights.
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it.
In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications,
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests
for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs.
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Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată protecţie
în Republica Moldova, în luna decembrie 2020, conform
Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor
de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul și data înregistrării internaţionale,
ţara de origine a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI),
denumirea de origine a produsului, transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul,
traducerea acesteia în limbile engleză, franceză, rusă în redacția Biroului Internațional al OMPI
și traducerea în română, dacă este cazul, denumirea produsului,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare

Nr.
crt.

Nr. și data
înregistrării

Codul
ţării

Denumirea de origine

Transliterarea/tradu
cerea

Produsul

Nr. BOPI

1

AO 1150
03.03.2020

TN

ﺯﻳﺕ ﺯﻳﺗﻭﻥ ﺗﺑﺭﺳﻖ/ Huile d’Olive
Téboursouk

Zit Zitoun
Tboursouk/
Teboursouk Olive
Oil/ Ulei de măsline
Teboursouk

Ulei de
măsline

8/2020
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V
Design industrial / Industrial design

P

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul
stabilit de Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

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

L

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

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

Numărul certificatului
Number of the certificate

(15)

Data înregistrării
Date of the registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

Expected expiration date of the registration
Number of the industrial design
(21)

Numărul de depozit
Number of the application

(22)

Data de depozit
Date of filing of the application

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale
Number of industrial designs

(30)

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

(31)

Numărul cererii prioritare
Number of the priority application

(32)

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

(33)

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

(43)

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

(44)

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

(45)

Data publicării certificatului
Date of publication of the certificate

(46)

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

(51)

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

(54)

Indicarea produsului
Designation of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

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

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

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

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

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17
WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17
BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate
Applications for the registration of published industrial designs
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
List of registered industrial designs
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare (semestrial)
List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly)
FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial)
List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly)
FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase
List of withdrawn industrial designs
FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
List of rejected industrial designs
FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate
List of issued industrial design certificates
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international
numerical index (monthly, half-yearly)
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial)
List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID classes
(monthly, half-yearly)
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
List of renewed industrial designs
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga
List of industrial designs renewed under the Hague Agreement
FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
List of industrial designs rejected in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement, grouped in
accordance with international numerical order
MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a expirat
(inclusiv termenul de graţie)
List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period)
NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate
List of revalidated industrial design certificates
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21) Nr.
de depozit

(22) Data
de depozit

(51)
Clase

(28)
Nr. de desene şi
modele industriale

1

f 2019 0092

2019.11.30

09-01

4

2

f 2019 0100

2019.12.30

23-99

1

3

f 2020 0003

2020.02.07

32-00

7

4

f 2020 0014

2020.03.13

09-01

1

5

f 2020 0015

2020.03.20

09-05

12

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(43)
Nr.
BOPI

FRON Arcadie, MD
Str. Crestiuc nr. 1, ap. 538, MD-3606, Ungheni,
Republica Moldova
POLESHCHUK Georgiy, MD
Str. S. Rădăuţanu nr. 8, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova
NATUR BRAVO S.A., ÎNTREPRINDERE CU
CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 43, MD-4626, Cupcini, Edineţ,
Republica Moldova
DIAMA S.R.O., CZ
str. Kostelecka 439, (Post Code) 250 63, Mratin,
Cehia
CURCHI Mihail, MD
Str. Ştefan Neaga nr. 20, ap. 8, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova

8/2020

6/2020

4/2020

6/2020

7/2020

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

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

1

2

3

4

5

(28)(20)
Nr. de desene şi
modele industriale
(nr. desenului şi
modelului industrial)
6

(73)
Titular, cod ST.3 OMPI

1
2
3
4

1904
1905
1906
1907

32-00
09-01
32-00
25-01

f 2019 0035
f 2019 0091
f 2019 0095
f 2019 0097

2019.05.16
2019.11.25
2019.12.05
2019.12.25

3 (4, 8, 11)
1
4
1

BUCURIA S.A., MD
INVINPROM S.R.L., MD
VICOL Natalia, MD
BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.,
PL

10/2020
10/2020
10/2020
10/2020

5

1908

25-01

f 2019 0098

2019.12.25

1

10/2020

6

1909

25-01

f 2019 0099

2019.12.25

1

7

1910

32-00

f 2019 0101

2019.12.30

1

BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.,
PL
BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.,
PL
GUŢU Serghei, MD

8
9
10

1911
1912
1913

32-00
09-01
25-03

f 2020 0001
f 2020 0009
f 2019 0034

2020.01.09
1
GUŢU Serghei, MD
2020.02.28
1
ORHEI-VIT S.R.L., MD
2019.05.16 82 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GÎNCOTA Grigore, MD
8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39,

7

(44)
Nr.
BOPI

8

10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
8/2020
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40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 78, 80,
81, 82, 83, 84, 86, 87,
89, 91, 92)

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

Nr.
crt.

1

2

4

5

6

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

1

312

2025.11.17

f 2000 0094

2000.11.17

09-03

9

2

313

2025.11.17

f 2000 0095

2000.11.17

09-03

11

3

966

2026.02.02

f 2006 0013

2006.02.02

09-01,
03

2

4

1353

2025.12.07

f 2010 0097

2010.12.07

09-01

5

1354

2025.12.10

f 2010 0101

2010.12.10

6

1356

2026.03.17

f 2011 0023

7

1379

2026.03.22

f 2011 0024

160

(11)
Nr.
certificatului

(18)
Data
expirării
reînnoirii

3

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

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

8

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

9

HORN S.R.L., FIRMĂ
COMERCIALĂ DE
PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistria nr. 16,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
HORN S.R.L., FIRMĂ
COMERCIALĂ DE
PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistria nr. 16,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
ART GRUP BRIVET
S.R.L., SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

6/2001
12/2002

1

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

2/2011
11/2011
2/2012

09-01

2

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

2/2011
11/2011
2/2012

2011.03.17

19-08

5

6/2011
11/2011
2/2012

2011.03.22

09-01

3

TOMAI-VINEX S.A.,
SOCIETATE
COMERCIALĂ, MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1,
MD-3801, Comrat, UTA
Găgăuzia, Republica
Moldova
MAURT S.R.L., MD
Str. Voluntarilor nr. 15, MD-

6/2001
12/2002

3/2007
11/2007

7/2011
5/2012

DESIGN
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2024.09.11

f 2014 0060

2014.09.11

19-08

2

2023, Chişinău, Republica
Moldova
DRAGNEV Igor, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40,
ap. 4, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

8/2012
12/2014
6/2015
10/2015

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.

1
1

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

2
DM/203417

(23)(30)
Prioritate
3
2019.09.13
2019.03.20,
0063180850001, EM

2

DM/206298

2020.02.17

3

DM/207402

2019.09.18,
144912, CH
2020.03.26

4

2019.09.27,
2019504229,
RU
DM/207859 2020.04.20

5

2019.10.21,
2019/06605,
TR
DM/208789 2019.11.20

6

DM/208897

2019.09.19

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

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

Nr. IDB

5
Aspirator cu panou de
comandă / Vacuum
cleaner with a control
panel / Aspirateur
avec panneau de
commande
Stilou / Pen / Stylo

6
15-05

7
1

8
2024.09.13

9
11/2020

19-06

1

2025.02.17

11/2020

F&I Beverages
AG, CH

Butelie pentru băuturi /
Beverage bottle /
Bouteille pour boisson

09-01

1

2025.03.26

18/2020

TP ISTASYON
ISLETMELERI
ANONIM
SIRKETI, TR

Butelie / Bottle /
Bouteille

09-01

1

2025.04.20

20/2020

Vlaktor Trading
Limited, CY

Butelie / Bottle /
Bouteille

09-01

1

2024.11.20

26/2020

Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennoct'
yu „BioMicroGeli”,
RU

Butelie pentru lichide /
Bottle for liquids /
Flacon pour liquides

09-01

3

2024.09.19

27/2020

4
Pro-Aqua
International
GmbH, DE

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

1
09-01

2
DM/207402

(23)(30)
Prioritate
3
2020.03.26

09-01

2019.09.27,
2019504229,
RU
DM/207859 2020.04.20
2019.10.21,
2019/06605,
TR

09-01

DM/208789

2019.11.20

09-01

DM/208897

2019.09.19

15-05

DM/203417

2019.09.13
2019.03.20,
0063180850001, EM

19-06

DM/206298

2020.02.17
2019.09.18,
144912, CH

162

(73)
Titular, cod ST.3
OMPI

(54)
Denumirea desenului
şi modelului industrial

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

4
F&I Beverages AG,
CH

5
Butelie pentru băuturi /
Beverage bottle /
Bouteille pour boisson

6
1

7
8
2025.03.26 18/2020

TP ISTASYON
ISLETMELERI
ANONIM SIRKETI,
TR

Butelie / Bottle /
Bouteille

1

2025.04.20 20/2020

Vlaktor Trading
Limited, CY
Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennoct'
yu „BioMicroGeli”,
RU

Butelie / Bottle /
Bouteille
Butelie pentru lichide /
Bottle for liquids /
Flacon pour liquides

1

2024.11.20 26/2020

3

2024.09.19 27/2020

Pro-Aqua
International GmbH,
DE

Aspirator cu panou de
comandă / Vacuum
cleaner with a control
panel / Aspirateur avec
panneau de commande

1

2024.09.13 11/2020

Pagani Pens SA, CH

Stilou / Pen / Stylo

1

2025.02.17 11/2020

MD - BOPI 1/2021

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

1
1

2
Cerere de
înregistrare
a mărcii

3
044976

Nr. titlului de
protecţie
4
-

2

Cereri de
înregistrare
a mărcilor

044994
044995

-

2/2020

(730)
JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, JP

(730)
ENEOS Corporation,
JP

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

045978

-

7/2020

(540)

(540)

4

Marcă
notorie

-

28

11/2015

(730)
SUDZUCKER-MOLDOVA S.A.,
întreprindere mixtă, MD

(730)
SUDZUCKER MOLDOVA S.R.L.,
MD

018475

R 14844

12/2006
5/2007
12/2015

018654
018655
018656
018658

R 14854
R 14855
R 14856
R 14857

1/2007
6/2007
3/2016

018657

R 15078

2/2007
8/2007
3/2016

019057

R 16565

2/2008
7/2008

028674

22139

5/2011
1/2012

030118

22853

12/2011
8/2012

028675

22997

5/2011
9/2012

029151

23458

8/2011
12/2012
1/2013

032279

24614

2/2013
12/2013

032729

25047

5/2013
3/2014

035716

28711

10214
11/2016

039947

30654

1/2017
5/2018

Mărci

164

Nr.
depozit

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date modificate

5
12/2019

6
(730)
Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich,
Elveţia

7
(730)
Lindenstrasse 22, 8008 Zurich,
Elveţia

MD - BOPI 1/2021
1
5

Marcă

2

3
003245

4
2R 2496

5
12/1995
2/2005
3/2005
4/2005
12/2014

6
(730)
26555 Northwestern Highway,
Southfield, Michigan 48034,
Statele Unite ale Americii

7
(730)
27300 West 11 Mile Road, Southfield, Michigan 48034, Statele
Unite ale Americii

6

Marcă

004854

2R 4712

(730)
9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi,
Osaka-fu 533-8651, Japonia

(730)
4-20, Ofuka-cho, Kita-ku, Osakashi, Osaka, 530-8552, Japonia

7

Marcă

005075

2R 5362

11/1996
7/1997
5/2005
6/2010
9/2012
9/2015
9/1997
2/1998
2/2006
12/2012
1/2018
9/2020

(730)
Neuhofstrasse 1, 6340, Baar,
Elveţia

(730)
Landis + Gyr-Strasse 3, 6300
Zug, Elveţia

8

Mărci

007203

2R 6258

10/1998
4/1999
2/2005
1/2008
8/2017

(730)
26555 Northwestern Highway,
Southfield, Michigan 48034,
Statele Unite ale Americii

(730)
27300 West 11 Mile Road, Southfield, Michigan 48034, Statele
Unite ale Americii

029163

22510

8/2011
5/2012

9

Marcă

009714

R 8344

7/2001
12/2001
1/2011

(730)
Goya Foods, Inc.,
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware,
US
100, Seaview Drive, Secaucus,
New Jersey 07096, Statele Unite
ale Americii

(730)
Goya Foods, Inc.,
a corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, US
350 County Road, Jersey City,
New Jersey 07307, Statele Unite
ale Americii

10

Marcă

010023

R 8516

10/2001
3/2002
12/2010

(730)
N.V. SUMATRA TOBACCO
TRADING COMPANY, ID

(730)
PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, ID

11

Marcă

013129

R 10858

12/2003
7/2004
3/2013

(730)
TCL CORPORATION,
CN
TCL Industrial Building, No. 6
Eling Road South, Huizhou
Guangdong 516001, China

(730)
TCL Technology Group Corporation, CN
TCL Technology Building, 17
Huifeng 3rd Road, Zhongkai High
Technology Development District,
Huizhou, Guangdong, China

12

Marcă

015990

R 13396

11/2005
4/2006
2/2015
3/2015

(730)
Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa,
Finlanda

(730)
Heidehofintie 2, 01300 Vantaa,
Finlanda

13

Marcă

021441

R 15881

9/2007
2/2008
11/2010
5/2017

(730)
Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5, MD2024, Chişinău, Republica Moldova

(730)
Bd. Renaşterii Naţionale nr. 20,
ap. 5, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

14

Mărci

027642
027641

20897
21567

11/2010
8/2011

(730)
Emirates Telecommunications
Corporation, AE

(730)
Emirates Telecommunications
Group Company (Etisalat Group)
PJSC, AE

15

Marcă

027196

21121

8/2010
4/2011

(730)
Str. Grenoble nr. 130/1, ap. 13,
MD-2019, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str. Gohberg nr. 2, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
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16

Marcă

2

3
026876

4
21183

5
6/2010
5/2011
9/2020

6
(730)
1, Rue Jean-Pierre Brasseur,
L-1258, Luxemburg

7
(730)
Avenue de la Porte-Neuve 11A,
L-2227, Luxemburg

17

Marcă

027581

21598

1182010
8/2011

(730)
1 Infinite Loop, Cupertino,
California 95014, Statele Unite ale
Americii

(730)
One Apple Park Way, Cupertino,
California 95014, Statele Unite ale
Americii

18

Marcă

028022

21761

1/2011
9/2011

(730)
Bd. Grigore Vieru
nr. 12, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova

19

Marcă

027871

21824

1/2011
11/2011

(730)
Siam Safety Premier Co., Ltd.,
TH

(730)
ELIDE FIRE BALL PRO CO.,
LTD, TH

20

Marcă

026901

21826

6/2010
11/2011
9/2020

(730)
MD-4437, Săseni, Călăraşi,
Republica Moldova

(730)
Str. Basarabia nr. 8, MD-7301,
Cantemir, Republica Moldova

21

Mărci

027843
027844

21877
21878

12/2010
12/2011

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

(730)
SĂLCUŢA S.R.L., MD

22

Mărci

028299
028471

21929
22131

3/2011
12/2011

(730)
Str. Hînceşti nr. 298, MD-6801,
Ialoveni, Republica Moldova

028470

23787

3/2011
4/2013

(730)
Bd. Cuza-Vodă nr. 29/2, ap. 43,
MD-2072, Chişinău, Republica
Moldova

028504

23815

4/2011
5/2013
2/2015

032022

24278

12/2012
9/2013

028300

24399

3/2011
10/2013

23

Marcă

028153

22014

2/2011
1/2012

(730)
TJ Footwear Ltd,
GB
6 St Andrew Street, London
EC4A 3AE, Regatul Unit

(730)
TJ FOOTWEAR (UK) LTD,
GB
Palmerston House, 814 Brighton
Road, Purley, Surrey CR8 2BR,
Regatul Unit

24

Marcă

028831

22192

5/2011
2/2012

(730)
Str. Tighina nr. 49/4, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
Str. Calea Ieşilor nr. 8/1,
MD-2069, Chişinău, Republica
Moldova

25

Marcă

028462

22275

4/2011
3/2012

(730)
Str. Vasile Alecsandri nr. 21,
MD-6716, Sadaclia, Basarabeasca, Republica Moldova

(730)
Str. Cetatea Albă nr. 38,
MD-2002, Chişinău, Republica
Moldova

26

Marcă

028430

22314

4/2011
3/2012

(730)
Str. Nicolai Dimo nr. 17/3, ap. 60,
MD-2068, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str. Alecu Russo nr. 15, of. 37,
MD-2068, Chişinău, Republica
Moldova

27

Marcă

028060

22392

1/2011
4/2012

(730)
UNITED WINE COMPANY S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu
nr. 5, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
WINE-TRADEMARKS S.R.L.,
MD
Str. Andrei Lupan
nr. 4, ap. 2, MD-2059, Chişinău,
Republica Moldova
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28

Marcă

2

3
028118

4
22521

5
2/2011
5/2012

6
(730)
Str-la Aron Pumnul nr. 161,
MD-2043, Chişinău, Republica
Moldova

7
(730)
Str-la Ghica-Vodă nr. 10,
MD-2072, Chişinău, Republica
Moldova

29

Marcă

036890

27980

5/2015
4/2016

(730)
MARFA GALERIA S.R.L.,
MD
Str. Nicolai Dimo
nr. 11, bloc 2, ap. 44, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
IN COFFEE S.R.L.,
MD
Str. Ion Creangă
nr. 39/2, ap.(of.) 53, MD-2064,
Chişinău, Republica Moldova

30

Marcă

036839

28966

5/2015
2/2017

(730)
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 2, ap.
4, MD-2038, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str-la Haltei nr. 1 B, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova

31

Marcă

039838

31716

1/2017
8/2018
1/2019

(730)
5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg

(730)
38 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Luxemburg

32

Marcă

043721

33310

5/2019
3/2020

(730)
Str. N. Titulescu nr. 1, ap. 196,
MD-2002, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str. Grenoble nr. 120/3, ap. 49,
MD-2048, Codru, Chişinău, Republica Moldova

33

Marcă

044975

34093

12/2019
10/2020

(730)
Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich,
Elveţia

(730)
Lindenstrasse 22, 8008 Zurich,
Elveţia

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

Nr. şi data
înregistrării
contractului

(730)
PARADA DE AUR VP S.R.L.,
MD
Str. Ismail nr. 102, ap. 6,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
Tornea & Co S.R.L.,
lombard, MD
Str. Ismail nr. 102, ap. 6,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

3332
07.12.2020

5/2014
1/2015

(730)
AGAPI Elena, MD
Str. Grenoble nr. 173,
bloc 1, MD-2019, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
DENT PARK ESTETIX
S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri
nr. 90, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

3333
07.12.2020

23115

2/2011
11/2012

(730)
TIRAMISA S.R.L., MD
Str. Scrisului Latin nr. 2,
MD-3501, Orhei,
Republica Moldova

(730)
RUSU Pavel, MD
Str. C. Stamati nr. 2F,
MD-3505, Orhei,
Republica Moldova

3334
07.12.2020

030569
03.02.2012

23362

3/2012
12/2012

004561
02.05.1995

2R 4747

7/1996
7/1997
11/2005
5/2015

(730)
PFIZER INC., a Delaware
corporation, US
235 EAST 42nd Street,

(730)
UPJOHN US 1 LLC, US
235 East 42nd Street,
New York, N.Y. 10017,

3335
08.12.2020

Nr.
crt.

OPI

1

Marcă

040620
16.05.2017

2

Marcă

034681
20.02.2014

3

Mărci

028177
25.11.2010

4

Mărci

Nr. şi data
depozitului

Nr.
titlului
de
protecţie
31445

26351

Nr.
BOPI

Date despre
cedent

9/2017
11/2018
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5

Marcă

6

Brevet
de
invenţie

New York, Statele Unite
ale Americii

Statele Unite ale Americii

10/2007
3/2008
6/2016

(730)
DULCEVIS S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

(730)
NEFIS S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 15,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova

3336
15.12.2020

6/2017
1/2018

(73)
GEOTEH NOVA S.R.L., MD
str. Columna nr. 105, of. 55,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(73)
CONDRAT Alexandru, MD
str. A. Mateevici nr. 36,
c. Ciorescu, MD-2089,
Chişinău, Republica Moldova

3337
23.12.2020

008161
15.09.1998

2R 6746

6/1999
11/1999
8/2008
10/2018

008917
26.10.1999

2R 7448

2/2000
8/2000
12/2009
9/2019

009917
28.12.2000

R 8325

6/2001
11/2001
3/2011

019446
13.06.2006

R 16042

4494

a 2016 0023
2016.03.04

Modificări în contractele de licenţă
În baza cererii nr. 5416 din 12.10.2020 privind modificarea contractului de licenţă neexclusivă nr. 2560 înregistrat la 17.12.2015 (BOPI nr. 1/2016), referitor la marca nr. IR 1126036, încheiat
între licenţiarul Boguslavskaya Karina Irekovna, RU şi licențiatul Akţionernoe obşcestvo „Kazanskii
jirovoi Kombinat”, RU, se acceptă modificările în redacţia Acordului Adiţional din 08.09.2020, după cum
urmează:
- se prelungeşte termenul de valabilitate al contractului până la 23.11.2021.
În baza cererii nr. 5417 din 12.10.2020 privind modificarea contractului de licenţă neexclusivă nr. 2561 înregistrat la 17.12.2015 (BOPI nr. 1/2016), referitor la marca nr. IR 1126036, încheiat
între licenţiarul Boguslavskaya Karina Irekovna, RU şi licențiatul Akţionernoe obşcestvo „NEFISBIOPRODUKT”, RU se acceptă modificările în redacţia Acordului Adiţional din 21.08.2020, după cum
urmează:
- se prelungeşte termenul de valabilitate al contractului până la 23.11.2021.

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
de brevet de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.
1
2
3

168

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

US
US
US

a 2015 0036
a 2014 0134
a 2016 0024

2013.10.07
2013.05.21
2014.08.18

8/2015
4/2015
6/2016

51(6)
51(6)
51(6)
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FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,numărul depozitului,
data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,
articolul din Legea nr. 50/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea
Nr.
crt.
1

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

MD

a 2019 0089

2019.12.10

-

11

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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
ÎM „MATRICON” SRL, MD
MAGIC PRODUCTION GROUP S.A.,
LU
MAGIC PRODUCTION GROUP S.A.,
LU
PARION SCIENCES INC., US

(11) Nr.
brevet
4420
4528

(21) Nr.
depozit
a 2012 0057
a 2012 0133

(22) Data depozit
2012.06.26
2011.06.21

Data încetării
valabilităţii
2020.06.26
2020.06.21

4529

a 2012 0132

2011.06.21

2020.06.21

4574

a 2014 0008

2012.06.26

2020.06.26

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,
pentru care termenul de restabilire a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE, MD
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
COSOV Vilghelm, MD

(11) Nr.
brevet
4331
4356

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

a 2014 0065
a 2014 0066

2014.07.02
2014.07.09

Data încetării
valabilităţii
2019.07.02
2019.07.09

4365

a 2014 0068

2014.07.09

2019.07.09

4366

a 2014 0069

2014.07.09

2019.07.09

4367

a 2014 0067

2014.07.09

2019.07.09

4375
4381

a 2013 0045
a 2014 0075

2013.07.09
2014.07.17

2019.07.09
2019.07.17
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MK4A Lista brevetelor de invenţie
a căror valabilitate a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul
brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate
Nr.
crt.
1
2

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE
„GT-EXPERT„ S.R.L., MD
FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE
„GT- EXPERT”, S.R.L., MD

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data expirării
duratei de valabilitate

1594

a 2000 0021

2000.01.13

2020.01.13

1691

a 2000 0163

2000.08.30

2020.08.30

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

Cod ST. 3 OMPI

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

(41) Nr. BOPI

Art.

MD
MD

s 2020 0003
s 2020 0071

2020.01.30
2020.07.10

-

6
12(2)

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
1

2
3
4
5

6

7

170

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA
MOLDOVA, MD
VÎSOCIN Oleg, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
„D. Ghiţu”, MD
GHEORGHIŢA Andrei, MD;
SERBIN Vladimir, MD;
BUMACOV Vasile, MD;
GOROBEŢ Vladimir, MD;
GADIBADI Mihail, MD
INSTITUŢIA PUBLICĂ „INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE”, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA

(11) Nr.
brevet
3
978

(21) Nr.
depozit
4
s 2015 0060

(22) Data depozit
5
2015.04.17

Data încetării
valabilităţii
6
2020.04.17

981
985

s 2015 0062
s 2015 0074

2015.04.18
2015.06.05

2020.04.18
2020.06.05

987

s 2015 0047

2015.04.02

2020.04.02

989

s 2015 0073

2015.06.02

2020.06.02

992

s 2015 0050

2015.04.08

2020.04.08

996

s 2015 0045

2015.04.01

2020.04.01
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8
9
10
11

12
13
14
15

16
17

18
19

MOLDOVA, MD
KOTLEAROV Alexandr, MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D.
Ghiţu”, MD
IMSP INSTITUTUL DE
FTIZIOPNEUMOLOGIE „CHIRIL
DRAGANIUC”, MD
IP UNIVERSITATEA DE STAT DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE
TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA
MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD
EREMIA Nicolae, MD
CRECIUN Vitalie, MD
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
BERNIC Mircea, MD;
ŢISLINSCAIA Natalia, MD;
BALAN Mihail, MD;
VIŞANU Vitali, MD;
MELENCIUC Mihail, MD
CUCIERU Cristina, MD
BOCHKAREV Viacheslav Nicolaevich,
RU;
BOCHKAREV Pavel Nicolaevich, RU;
DEMIN Konstantin Yurievich, RU;
POPKOV Aleksei Alekseevich, RU
CECAN Pavel, MD;
ANTONOV Serghei, MD
PRIDA Andrei, MD

998
1011

s 2015 0077
s 2015 0082

2015.06.10
2015.06.18

2020.06.10
2020.06.18

1014

s 2015 0071

2015.05.28

2020.05.28

1015

s 2015 0065

2015.05.12

2020.05.12

1049
1193
1218
1278

s 2015 0048
s 2017 0045
s 2017 0051
s 2018 0028

2015.04.03
2017.03.31
2017.04.12
2018.03.28

2020.04.03
2020.03.31
2020.04.12
2020.03.28

1294
1304

s 2018 0037
s 2018 0057

2018.04.12
2018.05.31

2020.04.12
2020.05.31

1305

s 2018 0046

2018.05.18

2020.05.18

1328

s 2018 0045

2018.05.16

2020.05.16

MK4A Lista brevetelor de invenţie de scurtă
durată a căror valabilitate a expirat
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate
Nr.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

Data expirării
duratei de valabilitate

1

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI
PROTECŢIE A PLANTELOR, MD

894

s 2014 0133

2014.10.20

2020.10.20

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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

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

(11) Nr. bre- (21) Nr. depozit (22) Data devet
pozit
87

v 2004 0011

2004.05.11

(45) Data
publicării
hotărârii de
acordare
2011.05.31

Data încetării
valabilităţii
2019.05.31
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38/2008,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

(210)
Nr. de depozit

(220)
Data de depozit

Data retragerii

Motivele
de retragere

Nr. BOPI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

043321
043337
043619
043627
043653
043673
043694
043879
043979
043997
044040
044283
044300
044331
044332
044333
044334
044335
044336
044337
044356
044376
044384
044409
044412
044413
044414
044490
045792
046362

2018.11.07
2018.11.08
2019.01.04
2019.01.09
2019.01.10
2019.01.15
2019.01.21
2019.02.28
2019.03.19
2019.02.20
2019.03.28
2019.05.22
2019.05.01
2019.05.29
2019.05.29
2019.05.29
2019.05.29
2019.05.29
2019.05.29
2019.05.29
2019.06.03
2019.06.05
2019.06.05
2019.06.12
2019.06.12
2019.06.12
2019.06.13
2019.06.27
2020.03.17
2020.07.14

2020.12.08
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.08
2020.12.08
2020.12.16
2020.12.08
2020.12.08
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.16
2020.12.08
2020.12.22

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

2/2019
2/2019
3/2019
3/2019
3/2019
3/2019
3/2019
4/2019
5/2019
7/2019
5/2019
7/2019
7/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2019
8/2020
9/2020

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

(220)
Data
de depozit

(540)
Reproducerea mărcii

(730)
Solicitant
cod ST.3 OMPI

Data expedierii
deciziei de
respingere

(441)
Nr.
BOPI

1
1
2
3
4
5
6

(210)
Nr.
de
depozit
2
045099
045156
045257
045270
042765
042835

3
2019.11.04
2019.11.12
2019.12.10
2019.12.09
2018.07.12
2018.07.16

4
MY SKIN
ŞLAGĂRUL anului
HIT după HIT
PIATRĂ ELASTICĂ
KISS
ASTPA

6
2020.11.14
2020.11.12
2020.11.19
2020.11.19
2020.12.11
2020.12.28

7
1/2020
1/2020
2/2020
2/2020
2/2019
9/2018

7

043804

2019.02.12

SHUSTOFF

2020.12.29

4/2019

8
9
10

044289
044713
044716

2019.05.22
2019.08.13
2019.08.14

MARBLE
PRIME CAPITAL
CC PARTIDUL ACTIUNII
COMUNE CONGRESUL
CIVIC

5
MARTÎŞOVA Irina, MD
COTELNIC Aurelia, MD
RADIO HIT S.R.L., MD
KOTLEAROV Alexandr, MD
JSC Donskoy Tabak, RU
PREMIER TOBACCO S.R.L.,
MD
GSH Trademarks Limited
Afroditis, CY
GOGU Marin, MD
PRIME CAPITAL S.R.L., MD
POLEANSCHI Mihail, MD

2020.12.29
2020.12.29
2020.12.29

7/2019
10/2019
10/2019
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1
11

2
044722

3
2019.08.13

4
effetto

12

044780

2019.08.28

GLORIA

13

044810

2019.09.02

FENIX

14

044935

2019.09.30

NEX

15
16
17

045034
045117
045145

2019.10.22
2019.11.01
2019.11.08

M mimimi CAKES
LASER WASH
RUSTIC

18
19
20
21
22

045153
045232
045235
045238
045246

2019.11.11
2019.11.29
2019.11.29
2019.11.29
2019.12.04

23
24

045275
045283

2019.12.04
2019.12.10

MASTER
100 MĂRUNŢIŞURI
Planeta Picilor
ECO Imobil
VIDEO CONECT SISTEME DE SECURITATE
speedy pizza
CVAS TARAS

25
26

045285
045334

2019.12.11
2019.12.16

27

045358

2019.12.27

NEOTRAVISIL
TEATRUL GASTRONOMIC
ETi Browni

5
INFINITO-COM S.R.L., societate comercială, MD
Khayrat Al-Manafa for General Trade and Public Transport Limited Liability company, BG
„SaShiKo” LLC, RU

6
2020.12.29

7
10/2019

2020.12.17

10/2019

2020.12.29

11/2019

VIVO MOBILE
COMMUNICATION CO.,
LTD., CN
POPARCEA Loredana, MD
INCONARM S.R.L., MD
FLOAREA SOARELUI S.A.,
MD
CEBAN Olga, MD
CEPOI Sergiu, MD
DÎRDA Svetlana, MD
ŞEVCIUC Valeria, MD
Alpine System S.R.L., MD

2020.12.02

11/2019

2020.12.24
2020.12.28
2020.12.28

12/2019
12/2019
1/2020

2020.12.17
2020.12.18
2020.12.18
2020.12.18
2020.12.29

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

2020.12.29
2020.12.02

2/2020
2/2020

2020.12.02
2020.12.04

2/2020
2/2020

2020.12.17

3/2020

MITO S.R.L, MD
PRIVATE JOINT STOCK
COMPANY CARLSBERG
UKRAINE, UK
Sun Pharma Global FZE, AE
LUNGU Vasile, MD
ETI GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI
ORGANIZE SANAYI, TR

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Nr.
crt.

(210)
Nr.
de depozit
3
009289

(540)
Denumirea mărcii

1
1

(111/116)
Nr. înregistrării
2
R 7855

4
QUANTA

(181/186)
Data expirării valabilităţii
5
2020.05.11

2

R 7870

009318

Tempo Go!

2020.05.18

3

R 7871

009319

Tempo

2020.05.18

4

R 7875

009328

Un singur gust pentru
toată lumea

2020.05.23

(GET CONNECTED TO
THE FLAVOR OF THE
WORLD)

5

R 7879

009350

INTEL NETBURST

2020.06.05

(730)
Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, AE
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1, P.O.
Box 4115 Sharjah, Emiratele Arabe Unite
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
INTEL CORPORATION, corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Delaware,
US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii
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1
6

2
R 7909

3
009359

4
Marcă figurativă

5
2020.06.06

7

R 7925

009288

К

2020.05.10

8

R 7928

009315

AURA

2020.05.24

9

R 7931

009321

DISCOVERY
HEALTH CHANNEL

2020.05.18

10

R 7937

009348

CIUMAI

2020.06.02

11

R 7940

009392

PROQUAD

2020.06.16

12

R 7980

009325

ELECTIS

2020.05.22

13

R 7991

009395

Miss
Chişinău

2020.06.19

14

R 7992

009396

MM
Miss Moldova

2020.06.19

15

R 8003

009433

БУКЕТ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ

2020.06.27

16

R 8060

009364

VOXTEXT

2020.06.07

17

R 8102

009621

РУСЛАН

2020.05.19

18

R 8103

009622

ЛЮДМИЛА

2020.05.19

19

R 8104

009623

ЭКЗОТИКА

2020.05.19

20

R 8105

009624

KVINT-особая

2020.05.19

21

R 8106

009625

KVINT-экстра

2020.05.19

22

R 8107

009626

KVINT-люкс

2020.05.19

23

R 8493

009351

2020.06.06

24

R 8545

009377

”LEGENDA CURŢII
VECHI”
”ЛЕГЕНДА СТАРОГО ДВОРА”
”THE LEGEND OF
THE OLD YARD”
NATUR
fruct

174

2020.06.09

6
General Re Corporation, corporaţia statului
Delaware, US
120 Long Ridge Road, Stamford, Conecticut
06902, Statele Unite ale Americii
ARTMET S.A., uzină mecanică, MD
Str. Feredeului nr.12,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
SALAMER-COM S.R.L., MD
MD-6526, Mereni, Anenii Noi, Republica Moldova
DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, US
One Discovery Place, Silver Spring, Maryland
20910, Statele Unite ale Americii
Ciumai S.A., întreprindere mixtă, MD
MD-7426, Vinogradovca, Taraclia, Republica
Moldova
Merck Sharp & Dohme Corp., US
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, Statele Unite ale Americii
Gowan Crop Protection Limited, (organized
under the laws of England), GB
Highlands House Basingstoke Road, Spencers
Wood, Reading, Berkshire RG7 1NT, Regatul
Unit
BORŞEVICI Andrei, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
ELIT CENTRU S.R.L. agenţie de modele, MD
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip
închis, MD
Str. Sverdlov nr. 109,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Industrială nr. 40,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
LIK-IMPEX GRUP S.R.L., MD
Str. Valea Crucii nr. 8, ap. 259,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
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1
25

2
R 8546

3
009436

4
Marcă figurativă

5
2020.06.27

26

R 8547

009463

ESTERON

2020.06.28

27

R 8548

009464

DMA

2020.06.29

28

R 8782

009309

MENINGITEC

2020.05.15

29

R 9036

009437

GAMBRO

2020.06.27

30

R 10049

009349

PSone

2020.06.05

31

21057

027091

AICI

2020.05.24

32

21061

027128

FABULA

2020.05.10

33

21094

027100

SION DOMESTIK

2020.05.05

34

21095

027102

npj
Neca

2020.05.05

35

21096

027115

BAUKOLFIX

2020.05.07

36

21109

027147

REGINA’L

2020.05.06

37

21115

027165

Pony

2020.05.19

38

21116

027166

Adella

2020.05.19

39

21118

027170

Cicero

2020.05.19

40

21119

027173

F'autor
IN PROPRIA PERSONA

2020.05.20

41

21140

027109

BIMOL extra ECOflex

2020.05.07

42

21141

027114

BIMOL Fasad universal

2020.05.07

43

21152

027078

STRESSCARE
euro
Lifecare

2020.05.03

44

21153

027251

ENERGY

2020.05.28

45

21159

027150

ВЕЧЕРНЕЕ
СВИДАНИЕ

2020.05.20

46

21165

027139

POLIBEVIT

2020.05.14

NRJ

6
Gambro Lundia AB, SE
P.O. Box 10101, SE-22010 Lund, Suedia,
Suedia
Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited
Liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
Dow AgroSciences LLC, a Delaware limited
liability company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
Wyeth LLC, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
Gambro Lundia AB, SE
P.O. Box 10101, SE-22010 Lund, Suedia
Sony Interactive Entertainment Incorporated,
JP
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonia
Asociaţia Radiodifuzorilor "Reţeaua AICI", MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 202/2, et. 2,
KENTFORD,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
LIPCAN Ruxanda, MD
Str. Petru Movilă nr. 23, bloc 2, ap. 16,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
ELITCHIM S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 242,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
ELITCHIM S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 242,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
CECAN Valeriu, MD
Str. Pavel Boţu nr. 8,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
ZGIRVACI Larisa, MD
Str. Galaţi nr. 46,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
KILICOGLU Bora, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 33, bloc B,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
KILICOGLU Bora, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 33, bloc B,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
KILICOGLU Bora, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 33, bloc B,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
FAUTOR S.R.L., MD
Str. Petru Movilă nr. 23/2,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
CECAN Valeriu, MD
Str. Pavel Boţu nr. 8,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
CECAN Valeriu, MD
Str. Pavel Boţu nr. 8,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
MIGAI Nadejda, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
VINREAL S.R.L., MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical
Industry, Joint Stock Company, BA
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia Herţegovina
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1
47

2
21177

3
027098

4
cherry

5
2020.05.06

48

21178

027135

GROUP
euromol

2020.05.18

49

21179

027323

VITFOSS

2020.06.22

50

21198

027244

TERRACLEANING

2020.05.28

51

21229

027151

ХОРОШИЙ ПОВОД

2020.05.20

52

21241

027095

camiar
design

2020.05.10

53

21243

027092

ZLATA

2020.05.07

54

21255

027181

GRADINA
ГРАДИНА

2020.05.19

55

21266

027265

JANIKO

2020.06.03

56

21267

027293

EGA
EXPOGLOBALARENA

2020.06.08

57

21268

027349

OM

2020.06.28

58

21275

027106

DEMI-ALITORA

2020.05.06

59

21279

027242

KORREKT

2020.05.27

60

21284

027292

ТОДИКЛАРК

2020.06.08

61

21289

027291

TAEKWON-DO

2020.06.15

ITF

62

21292

027375

ANTYRE

2020.06.30

63

21293

027384

B.G.

2020.06.30

64

21298

027157

DAS

2020.05.19

ЖУРНАЛ
Дизайн.Архитектура.Стиль.

65

21303

027142

ALFA-TUR

2020.05.14

66

21309

027175

2020.05.18

67

21310

027231

АУРВИН
ЭСПРЕССИВО
AURVIN ESPRESSIVO
LONDON
DAIRY

176

2020.05.27

6
ARAX-IMPEX S.R.L., firmă de producţie şi
comerţ, MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 118,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
EUROMOL MANAGEMENT CONSULTING
S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Independenţei nr. 30/4,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
FUNNY PIG S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Gheorghe Asachi nr. 30, bloc 1,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
RUSNAC Dumitru, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 175,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
VINREAL S.R.L., MD
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
CAMIAR DESIGN S.R.L., MD
Str. Grenoble nr. 128, of. 05,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
ECLAT-COM S.R.L., societate comercială, MD
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap. 4,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
SALABAŞ Serghei, MD
Str. B. Vostania nr. 17, ap. 132,
MD-3200, Bender, Republica Moldova
SURILA Iurie, MD
Str. A. Hîjdeu nr. 79, ap. 10,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
NOVAC Dmitri, MD
Str. Pobeda nr. 293, MD-3801,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica
Moldova
DEMI-ALITORA S.R.L., societate comercială,
MD
Str. Toma Ciorbă nr. 20, ap. (of.) 1,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
BASF SE, DE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, Germania
TODICA Andrei, MD
Str. Academiei nr. 6, bloc 1, ap. 6,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Federaţia Naţională Taekwon-Do /I.T.F/ din
Republica Moldova, MD
Str. Andrei Doga nr. 26,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
DIVALCONI S.R.L., societate comercială, MD
Str. Bulgară nr. 107, ap. 4,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
SALEMI Rosario, MD
Str. Constituţiei nr. 8, ap. 37,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
P.P. "DESIGN, ARHITECTURĂ ŞI STIL"
S.R.L., MD
Str. Botanica Veche nr. 10, ap. (of.) 8,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
ALFA AGIL S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
Limited Liability Company "TM-Servis", RU
8, 2-nd Brestskaya str., RU-125047 Moscow,
Federaţia Rusă
London Dairy Limited, GB
Analyst House, P.O. Box 16, 20-26 Peel Road,
Douglas, Isle of Man, Regatul Unit
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68

2
21320

3
027180

4
KING LEAF

5
2020.05.20

69

21321

027204

МОЛДЭКОПЛОД

2020.05.28

Лучи солнца в
каждом фрукте!
CONSTRUCT.MD

2020.06.14

70

21322

027286

71

21323

027360

72

21333

73

2020.06.28

027136

BAMBOO
king entertainment
size
X

21343

027189

И IAЗ

2020.05.10

74

21346

027174

S Solovioff

2020.05.18

75

21355

027366

CHIZHIK

2020.06.29

76

21356

027367

CHIZHIK

2020.06.29

77

21357

027368

ЧИЖИК

2020.06.29

78

21361

027185

SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ - PRIORITATEA NOASTRĂ

2020.05.19

79

21362

027272

GUST NESCHIMBAT

2020.06.04

80

21363

027273

GUST NESCHIMBAT

81

21364

027274

GUST NESCHIMBAT

82

21365

027350

DISCOVERY HOME
& HEALTH

2020.06.22

83

21369

027104

FREEDOM

2020.05.05

RED&WHITE

2020.05.18

PACHET MODERN

RED&WHITE

2020.06.04

PACHET MODERN

RED&WHITE

2020.06.04

PACHET MODERN

WATERLESS CAR
WASH

84

21381

027144

BONCOLOR

2020.05.14

85

21382

027195

Buon Giorno!
Ca să ai o Zi Bună!

2020.05.27

86

21383

027338

Marcă figurativă

2020.06.16

87

21387

027194

LIME STUDIO

2020.05.21

88

21388

027221

CAPITAN

2020.05.26

89

21401

027353

i INTERRA

2020.06.24

6
ALIDA Ltd Company, SC
103, Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe
(Seychelles), Seychelles
Romnava S.R.L., MD
Str. Fadeev nr. 15, MD-4617,
Bratuşeni, Edineţ, Republica Moldova
ESTARIOL S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 202/1, ap. 28,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
GELERI Zeyneddin, MD
Bd. Dacia nr. 49/14, ap. 2,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
TERRA-SUPER S.R.L., centru comercial, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 71,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
SMILODON-PRIM S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 11, ap. 41,
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
SOLOVIOV Evghenii, MD
Str. Jubileului nr. 1,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
BORA Sinan, MD
Str. Alexandru Cristea nr. 45, MD-6801, Ialoveni, Chişinău, Republica Moldova
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, US
One Discovery Place, SILVER SPRING, Maryland 20910, Statele Unite ale Americii
ZORCOVA Nadejda, MD
Str. Komsomolskaia nr. 78, ap. 13,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
BOGDANOVA Maria, MD
Str. Trifan Baltă nr. 2,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
BUON GIORNO S.R.L., MD
Str. Viilor nr. 7 a, MD-2091,
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova
Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp
Corporation), JP
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 5458522, Japonia
BALAN Rodion, MD
Str. acad. A. Saharov nr. 11, bloc 2, ap. 5,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
ŢURCAN Ecaterina, MD
Str. Maria Tănase nr. 5,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
INTERTEXT T&C S.R.L., MD
Str. Potîrnichii nr. 5, MD-2011,
Codru, Chişinău, Republica Moldova
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1
90

2
21417

3
027132

4
BROWNCUP

5
2020.05.17

91

21424

027282

FAUR

2020.06.10

92

21429

027079

2020.05.03

93

21445

027262

Femincare
Spune nu leucoreei!
euro
Lifecare
Let's Go
travel

94

21446

027318

FAMILIA FERICITĂ

2020.06.21

95

21452

027254

GRANDMEZ

2020.05.31

96

21458

027333

white&style

2020.06.16

97

21460

027336

red&gold

2020.06.16

98

21462

027345

AQUASTA

2020.06.18

99

21463

027357

GLUALITY

2020.06.24

100

21491

027295

SVITTEX

2020.06.08

101

21502

027097

Marcă figurativă

2020.05.03

102

21507

027143

JESTPLUS

2020.05.14

103

21508

027236

Abonament Moldcell

2020.06.02

104

21523

027294

Cap
Land

2020.06.08

105

21529

027146

FIX
Malai

2020.05.20

106

21537

027192

Rolletty

2020.05.24

107

21538

027319

RUSNAC

2020.06.21

108

21557

027363

СЛАВНЫЙ
ВИНОДЕЛ

2020.06.29

109

21610

027313

Alfa

2020.06.14

2020.06.02

VODKA
PRODUS NATURAL 100%

110

21611

027237

Business Moldcell

2020.06.02

111

21612

027238

Cartelă Moldcell

2020.06.02
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CSNG-Parteneri S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 7, ap. 103,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
ECLAT-COM S.R.L., societate comercială, MD
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap. 4,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
ECHIM Vadim, MD
Str. Armenească nr. 75, ap. 4,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica
Moldova
IORDAN Veceslav, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 18, ap. 89,
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova
PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
PIC Samuil, MD
Str. Lipcani nr. 1 A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
Naturxan LLC, US
9110 Red Branch Road, Columbia, Maryland
21045-2024, Statele Unite ale Americii
Bristol-Myers Squibb Company, US
345 Park Avenue, New York, New York 10154,
Statele Unite ale Americii
VORONA Vjacheslav Viktorovich, UA
Vul. 40r. Peremogy, bud. 14, smt Voronizh,
Shostkinskiy r-n, Sumska obl., 41140, Ucraina
CARANCIUC Alexandru, MD
MD-6520, Delacău, Anenii Noi, Republica
Moldova
JUCARIE S.R.L., firmă de producţie şi comerţ,
MD
Str. Minsk nr. 10,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
DEGTEARIOV Andrei, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 69, ap. 17,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Ceban Impex, întreprindere individuală, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 58, ap. 6,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
ARMANN ENGINEERING S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Şos. Munceşti nr. 801,
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica
Moldova
CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Eliberării nr. 170/b,
MD-3501, Orhei, Republica Moldova
CEMA S.A., societate mixtă moldo-cehoamericană, MD
Str. Costiujeni nr. 14,
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
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1
112

2
21621

3
027252

4
INTER TV

5
2020.05.28

113

21622

027332

111
ELEVEN ONE

2020.06.16

WATERLESS CAR
WASH

114

21628

027339

ALLMALL

2020.06.18

115

21634

027219

Student Travel

2020.05.26

116

21647

027187

ANGELY

2020.05.20

117

21660

027149

Natur
Agro

2020.05.19

118

21661

027169

Vogue

2020.05.19

119

21701

027230

RVCA

2020.05.27

120

21737

027309

MENOFLAVON
МЕНОФЛАВОН

2020.06.14

121

21740

027306

FIBROLINASE
ФИБРОЛИНАСЕ

2020.06.14

122

21786

027216

Radio Gold Fm

2020.05.25

123

21803

027260

АРПЕТОЛИД

2020.05.28

124

21839

027153

Dewberry

2020.05.21

125

21840

027297

Дельфин

2020.06.09

126

21841

027278

KEFF

2020.06.09

127

21873

027330

VOCEA CRISTALINĂ

2020.06.23

128

21910

027137

POLAIR

2020.05.18

129

21955

027156

RING

2020.05.19

130

21969

027287

NIKA

2020.06.11

WWW.NIKA.MD

131

21970

027361

MESSO

2020.06.28

132

21987

027171

ba
AUTO

2020.05.18

133

22022

027215

Mamaliga

2020.05.25

6
MIGAI Nadejda, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
ZORCOVA Nadejda, MD
Str. Komsomolskaia nr. 78, ap. 13,
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
CUDREAVŢEV Pavel, MD
Calea Ieşilor nr. 19, ap. 36,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Student Travel S.R.L., MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 59,
bloc B, ASEM,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
VISTERNICEANU Laura, MD
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23, bloc 5, ap.
15,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
CARMEZ PROCESSING S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
KILICOGLU Bora, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 33, bloc B,
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
Boardriders IP Holdings, LLC, US
5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington
Beach, California 92649, Statele Unite ale
Americii
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
MIGAI Nadejda, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
LUNAVALE TRADE LIMITED, CY
Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, P.C.
3101, Limassol, Cipru
LAVRIC Vitali, MD
Str. Krasnodonskaia nr. 50, ap. 134,
MD-3301, Tiraspol, Republica Moldova
ZINCENCO Alexandr, MD
Str. Dimineţii nr. 28,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
San Impex International S.R.L., MD
Str. M. Sadoveanu nr. 4/1, ap. 186,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
BULAI Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
TERRA-SUPER S.R.L., centru comercial, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 71,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
CAHULPAN S.A., MD
Str. Păcii nr. 20,
MD-3900, Cahul, Republica Moldova
NICA Ghenadie, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 22/2, ap. 53,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
NUFARM GmbH & Co KG, AT
St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Austria
Vigros Impex S.R.L., societate comercială, MD
Şos. Balcani nr. 1, MD-2071,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
MIGAI Nadejda, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
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1
134

2
22067

3
027343

4

135

22072

027101

CARELINE

2020.05.05

136

22283

027302

Radio
SPORT

2020.06.10

137

22410

027355

Marlboro
REDESIGNED

2020.06.23

138

22491

027303

VESTI.MD

2020.06.11

139

22512

027304

Lady Club

2020.06.11

140

22514

027131

ROYAL

2020.05.17

141

22653

027342

DEJURE

2020.06.17

142

22744

027234

LUMEA GEAMURILOR

2020.06.01

143

22756

027329

FIESTA

2020.06.23

144

22936

027177

ANTI-ANGIN
АНТИ-АНГИН

2020.05.20

145

23011

027351

BASA

2020.06.23

146

23296

027233

GRAND VOYAGE

2020.05.26

147

23299

027320

MOLDOVA

2020.06.22

BAti
BIROUL DE AUDIT
al Tirajelor şi Internetului

5
2020.06.18

CRICOVA

148

23660

027322

FUNNY

2020.06.22

149

23827

027207

Nunta

2020.05.24

150

23904

027279

ACTIFLORA
АКТИФЛОРА

2020.06.09

151

24066

027178

АНТИГРИППИН
ANTIGRIPPIN

2020.05.20
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6
BIROUL DE AUDIT AL TIRAJELOR ŞI INTERNETULUI, asociaţie, MD
Str. A. Puşkin nr. 22, of. 555,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
ELITCHIM S.R.L., MD
Şos. Munceşti nr. 242,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
GUTIUM Oleg, MD
Str. Independenţei nr. 50, ap. 12,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
NEWSMEDIA GROUP S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Serghei Lazo, 40,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
GALUŞCA Vasile, MD
Piaţa Unirii nr. 1, ap. 79,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
GALUŞCA Sergiu, MD
Piaţa Unirii nr. 1, ap. 79,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
DARIE Tudor, MD
Str. Ion Neculce nr. 11, ap. 9,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
CIORICI Dumitru, MD
MD-6401, Şendreni, Nisporeni, Republica
Moldova
POJOGA Cătălina, MD
Str. Jukovski nr. 2,
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova
MÎRZA Veaceslav, MD
Str. A. Puşkin nr. 60, bloc 1, ap. 14,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
LUMEA GEAMURILOR S.R.L., societate comercială, MD
Str. Ştefan Neaga nr. 17,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
BULAI Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Natur Produkt International ZAO, RU
23 Krepostnaya UL., Vyborg, Vyborgskiy District, Leningradskaya Oblast, 188800, Federaţia Rusă
BASA-PRESS S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 72,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
PORCIULEAN Tatiana, MD
Str. Lidia Istrati nr. 25,
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084,
Cricova, Chişinău, Republica Moldova
FUNNY PIG S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Gheorghe Asachi nr. 30, bloc 1,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
BRAILITA Grigore, MD
Str. Columna nr. 133,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Rotapharm Limited, MD
Str. Romană nr. 2/2,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Natur Produkt International ZAO, RU
23 Krepostnaya UL., Vyborg, Vyborgskiy District, Leningradskaya Oblast, 188800, Federaţia Rusă
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în iunie 2021
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Nr.
crt.

(111/116)
Nr. înregistrării

(210) Nr. de
depozit

(540)
Denumirea mărcii

1
1
2

2
R 8436
R 8775
R 8804

3
010435
010378
010379

4
VIP
BENSON & HEDGES
SPAM

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2021.06.22
2021.06.05
2021.06.08

R 8805

010380

HORMEL

2021.06.08

R 8812
R 8813
R 8820
R 8823

010394
010395
010404
010407

2021.06.14
2021.06.21
2021.06.21
2021.06.22

R 8824

010408

INVANZ
NEFERTITI
ECENZE
TRAVEL AGENCY
CORINA
SAMPOERNA X-tra

R 8825

010421

AVONEX

2021.06.28

R 8835

010462

2021.06.28

R 8836
R 8840
R 8881

010461
010447
010419

РОЗОВЫЙ
ФЛАМИНГО
Snaige
ALERTUM
UNIC

2021.06.22
2021.06.19
2021.06.28

R 8882

010420

SsangYong Motor

2021.06.28

R 8883

010434

Marcă figurativă

2021.06.22

R 8884

010446

VARNIŢA UNICUM

2021.06.01

R 8959

010422

INTEL NETMERGE

2021.06.28

R 8975
R 9080
R 9264

010436
010532
010411

АРСЕНАЛЬНОЕ
COFFERGAMIN
LACRIMA BASARABIEI

2021.06.27
2021.06.21
2021.06.20

R 9476

010409

2021.06.22

R 9894
22454
22455
22456

010329
029304
029338
029380

2021.06.01
2021.06.01
2021.06.01
2021.06.13

Gallaher Limited, GB
POLITRANS S.R.L., MD
Bora Creations S.L., ES
POPOVICI Aliona, MD

22490
22524

029341
029337

SIGARET KRETEK 234
FATSAL-5, P.T.H.M.
SAMPOERNA PABRIK
ROKOK LIEM SEENG
TEE SURABAIA DJI
SAM SOE
LA FEMME
POLITRANS
CATRICE
PSIHOLOGIA SUCCESULUI
SPIVER
TAMIDRA

2021.06.06
2021.06.08

22525

029346

ROCAWEAR

2021.06.06

22526

029347

2021.06.14

22527

029353

DICLALGON
ДИКЛАЛГОН
GYNO-PROBILAC

BABIN Pavel, MD
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa
companiei turceşti, MD
ICONIX EUROPE LLC, a limited
liability company organized under
the laws of the State of Delaware,
US
FARMAPRIM S.R.L., MD

22528

029354

AZINFEXIN

2021.06.07

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2021.06.22

18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

2021.06.07

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
PLEŞCA Valeriu, MD
Philip Morris Brands Sarl, CH
HORMEL FOODS CORPORATION,
US
HORMEL FOODS CORPORATION,
US
Merck Sharp & Dohme Corp., US
MOLDAGROVIN S.R.L., MD
Wyeth LLC, US
Corina S.R.L., firmă, MD
PT Hanjaya Mandala Sampoerna
Tbk., ID
Biogen MA Inc., a Massachusetts
corporation, US
LAVINA GRUP S.R.L., MD
AIEA S.A., MD
UPSA SAS, FR
UNIC S.A., magazin central universal, MD
SSANGYONG MOTOR COMPANY,
KR
STEAUA-GRUP S.R.L., întreprindere mixtă, MD
BEŞLEAGA E.R.V.A., întreprindere
individuală, MD
INTEL CORPORATION, corporaţie
organizată şi existentă conform legilor statului Delaware, US
Baltika Breweries, RU
Balkanpharma Dupnitsa AD, BG
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
PT Hanjaya Mandala Sampoerna
Tbk., ID

ASFARMA-MEDICAL S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
ASFARMA-MEDICAL S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
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1
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2
22529
22530
22531
22532
22533
22534
22547
22548

3
029363
029369
029374
029376
029377
029378
029342
029352

4
ДИОД
Marcă figurativă
BERTON
CALMITES
КАЛМИТЕС
RADITEP
DS DECORSHOP
RELAXO-MIX

5
2021.06.09
2021.06.10
2021.06.10
2021.06.10
2021.06.10
2021.06.10
2021.06.06
2021.06.07

22549

029394

2021.06.15

22550

029395

ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ
БИГСАН
I AM TOMORROW

22551

029396

ROCAWEAR

2021.06.06

22563
22579

029383
029422

2021.06.13
2021.06.24

22643
22644
22667

029379
029390
029371

SANOBON
PLAY POWERTEAM
PLAYGROUND
EQUIPMENT
РАДИТЕП
OKF
SAN MARCO

2021.06.10
2021.06.15
2021.06.10

22668
22669

029425
029431

NOROC
LIRA

2021.06.27
2021.06.23

22689

029392

2021.06.15

22690
22711

029409
029445

DOMESTOS CIF SI
HARNICI SI DARNICI
GUSTOLINI
PILFUD
ПИЛФУД

22720

029370

2021.06.13

22728
22753

029388
029435

22761

029361

aa
autoalternativa
TRIBUNA
CAMEL ACTIVATE
FRESHNESS CONTROL YOUR FLAVOUR
PRESS TO REFRESH
CPC

2021.06.08

22763

029419

PKG

2021.06.20

22764

029418

PKG STUFF

2021.06.20

22779

029436

2021.06.28

22780

029437

2021.06.28

CAAN S.A., MD

22781

029441

2021.06.29

MEDIA SHOW GRUP S.R.L., societate comercială, MD

22782
22801

029375
029389

2021.06.10
2021.06.15

Berlin-Chemie AG, DE
PANUŞ Grigore, MD

22808
22815

029447
029424

2021.06.30
2021.06.27

BORSUCOVSCAIA Ecaterina, MD
SCHINELLY S.R.L., MD

22817

029414

2021.06.17

MOLDAGROVIN S.R.L., MD

22828

029405

CAAN PARC INDUSTRIAL
CAAN INDUSTRIAL
PARK
Media Show Grup
Show, Conference, VIP
Presentation
БЕРТОН
ИСПОВЕДЬ
МОНАХА
iRobot
витебские
КОВРЫ
CARPETS
vitebsk
GAROLD
ГАРОЛД
DATSUN

CORNING INCORPORATED, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului New York, US
The Priestman Electronics Corporation, CA
The Priestman Electronics Corporation, CA
CAAN S.A., MD

2021.06.16

22829

029412

2021.06.17

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as NISSAN
MOTOR CO., LTD.), JP
MOLDAGROVIN S.R.L., MD

22830

029411

2021.06.17

MOLDAGROVIN S.R.L., MD

2021.06.15

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

2021.06.17
2021.06.30

2021.06.14
2021.06.28

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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Mr. Tomachez
Мр. Томачез
CAJANDER КАЯНДЕР

6
BULGARU Igor, MD
CARAŞTEFAN Sergiu, MD
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
Berlin-Chemie AG, DE
BABIN Pavel, MD
ASFARMA-MEDICAL S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
AS-AUR GRUP S.R.L., societate
comercială, MD
British American Tobacco (Brands)
Inc., US
ICONIX EUROPE LLC, a limited
liability company organized under
the laws of the State of Delaware,
US
Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
SMIRNOV VLADIMIR, întreprindere
individuală, MD
Berlin-Chemie AG, DE
OKF Corporation, KR
COLORIFICIO SAN MARCO SpA,
IT
DAAC-ECO-PLANT S.R.L., MD
Tovarystvo z obmezhenoyu
vidpovidalnistyu „Lira Sapr”, UA
UNILEVER N.V., NL
HRONIUC Natalia, MD
BOSNALIJEK, Pharmaceutical and
Chemical Industry, Joint Stock
Company, BA
AUTOALTERNATIVA S.R.L., societate comercială, MD
BURLACU Inga, MD
Japan Tobacco Inc., JP
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

2
22837

3
029438

4
KENT APEX

5
2021.06.27

22860
22861
22879
22889

029334
029423
029416
029364

2021.06.06
2021.06.23
2021.06.17
2021.06.09

22895
22896

029402
029328

MEGAMOL
DON BASTON
PROGLIDE
PRESIDENT CLASSIC
STARS
ПривольЕ
LUCKTEK

22900

029477

2021.06.17

22901
22924

029500
029410

2021.06.17
2021.06.17

SERBIN Igor, MD
MOLDAGROVIN S.R.L., MD

22958

029373

palma
tour
NEMO
GAROSH
ГАРОШ
MONSTER REHAB

6
British American Tobacco (Brands)
Inc., US
MEGAGRUP- IMPEX S.R.L., MD
ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD
The Gillette Company LLC, US
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH
FLOAREA SOARELUI S.A., MD
EXTERIOR S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
SOSNA Gheorghi, MD

2021.06.10

22974
22975
22982

029384
029345
029448

MONSTER ENERGY COMPANY, a
Delaware corporation, US
Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
BONGRAIN S.A., FR

22984
22987
22996
23017

029449
029385
029359
029331

23023

029381

23024

029358

23048
23058

029446
029401

23077

029365

23090

029330

23188
23206

029382
029349

23209

029428

23313
23348

029360
029326

PRESIDENT SPECIAL
STARS
DUNAPACK RAMBOX
PRODIMPEX
Natural FORMULA
ac agricultura conservativă
CARDINALE HAND
MADE
MABROC M
EVERFOCUS

23351

029362

DRIADA ROSE ROSE

2021.06.08

23360
23405
23425

029325
029357
029420

DAR VIN
TOCO TOUR
Catalyst M.A.R.C.

2021.06.07
2021.06.07
2021.06.22

23486

029413

2021.06.17

23490

029439

MOCKATO
CAPOLAVERO
МОККАТО
КАПОЛАВЕРО
DURAMAX

2021.06.27

23557
23558

029450
029327

BUONO MARKET
COMMAX

2021.06.30
2021.06.03

23595

029429

APEX

2021.06.22

23627

029400

HORECA.MD

2021.06.17

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Sano Blue
BLUE FLASH OO sano
Звени Гора
DOBRODAR
DOBRODAR
SKIN GARD
Holiday
AUTO MALL
AUTOMOTIVE GROUP
BOHEM CIGAR NO. 6
JOURNEY FOR THE
REAL TASTE
lime
fresh interiors
deeplace
RADIO NOVA

2021.06.17
2021.06.03

2021.06.13
2021.06.06
2021.06.30
2021.06.30
2021.06.13
2021.06.09
2021.06.09
2021.06.13

BONGRAIN S.A., FR
Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
PRO VIVAST S.R.L., MD
AUTO MALL S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
KT & G Corporation, KR

2021.06.08

GAIDAMPAS Ivan, MD

2021.06.30
2021.06.17

CUNEV Veaceslav, MD
Naţional Media S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,
CH
Mosburger GmbH, AT

2021.06.09
2021.06.08
2021.06.13
2021.06.10
2021.06.22
2021.06.08
2021.06.03

105
106
107
108
109

Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL
WETRADE S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
COVALI Oleg, MD
Mabroc Teas (Pvt) Ltd., LK
EXTERIOR S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
DARANUŢA Aniuta, MD
MERAJI Nicolai, MD
MATRICON S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MOLDAGROVIN S.R.L., MD

GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and
existing under the laws of the State
of Delaware, US
FUDULACHI Alexandr, MD
EXTERIOR S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
British American Tobacco (Brands)
Limited, GB
IBRIŞIM Alexandr, MD
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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

1

IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova
SAVERGLASS, FR
3 rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, Franţa
VISMOS S.A., COMBINAT DE VINURI SPUMANTE ŞI DE MARCĂ, ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica
Moldova
ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, Republica
Moldova
BASVINEX, SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7, MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
VLADOVLAD S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 4, ap. 55, MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova
BULAI Natalia, MD
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51, MD-2045, Chişinău,
Republica Moldova
ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCŢIE ŞI
COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, Republica
Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova
GÎRBU Anatolie, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, Revaca,
Chişinău, Republica Moldova
SANGALIMED S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Teilor nr.6, ap. 98, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova
ROGOB S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, MD-2089,
Chişinău, Ciorescu, Republica Moldova

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14

184

(11) Nr.
certificatului
294

(21) Nr.
de depozit

(22) Data de
depozit

f 2000 0040

2000.06.13

(18) Data expirării
termenului
de valabilitate
2020.06.13

841

f 2005 0082

2005.06.17

2020.06.17

857

f 2005 0069

2005.06.01

2020.06.01

858

f 2005 0083

2005.06.17

2020.06.17

860

f 2005 0078

2005.06.16

2020.06.16

1304

f 2010 0067

2010.06.21

2020.06.21

1317

f 2010 0063

2010.06.11

2020.06.11

1683

f 2015 0069

2015.06.30

2020.06.30

1686

f 2015 0060

2015.06.15

2020.06.15

1687

f 2015 0062

2015.06.15

2020.06.15

1688

f 2015 0063

2015.06.15

2020.06.15

1696

f 2015 0061

2015.06.15

2020.06.15

1705

f 2015 0066

2015.06.16

2020.06.16

1744

f 2015 0068

2015.06.25

2020.06.25
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul și data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
datele inițiale care au fost publicate, datele rectificate
Nr.
crt.
1

OPI

Marcă

Nr.
depozit

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

035211

30315

8/2014
3/2018

Date iniţiale

(730)
Str. Botanica Veche nr. 15,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova

Date rectificate

(730)
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 2,
ap. 4, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
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VII
Comisia de Contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of AGEPI

Î
T

n prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de Contestaţii a AGEPI.
his Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the
Appeals Board of AGEPI.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii
în luna decembrie 2020, în privinţa cărora
procedura a fost finalizată
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului,
numărul titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul
contestaţiei, data examinării contestației, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Denumirea OPI

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei/
pronunţării
hotărârii

Rezultatul examinării contestaţiei

MOLDAVSCHII
STANDART

2020.10.05
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.12.28

1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.09.11 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 33. Dreptul exclusiv nu se va
extinde asupra elementelor verbale „Limited
Edition”, „P”, „M”, cu excepţia executării
grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

SKINIDEA CO.,
LTD, KR

2020.09.18
împotriva
înregistrării
mărcii

2020.12.28

BEATS
ELECTRONICS,
LLC, US

2020.10.05
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.12.28

1. A înceta procedura de examinare a
contestaţiei.
2. Taxa pentru depunerea contestaţiei nu se
restituie.
3. Taxa achitată pentru retragerea
contestaţiei se transferă în rezerva
plătitorului.
4. A 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 2020.08.13.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Friedrich Knapp,
DE

2020.09.05
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.12.28

Nestlé Skin
Health SA, CH

2020.08.11
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.12.28

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

1

044826
2019.09.12

2

MOLDAVSCHII
STANDART
S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin,
fabrică de vinuri şi
divinuri, MD
Marcă naţională

S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin,
fabrică de vinuri
şi divinuri, MD

045098
2019.11.04
MOSCALU
Veronica, MD
3

Marcă
internaţională
SOLO
IR 1467701
2019.04.16

4

BEATS
ELECTRONICS,
LLC, US
Marcă
internaţională
SOYA
IR 909 356
2006.09.18

5

Friedrich Knapp,
DE
Marcă
internaţională

IR 1452298
2018.11.19
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1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.08.24 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 25.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2020.06.05 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 03, 05, 10,
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Nestlé Skin Health
SA, CH
6

Marcă naţională

Chapter 4 Corp.
DBA Supreme,
US

044150
2019.04.17

7

Chapter 4 Corp.
DBA Supreme, US
Marcă naţională

SMIRNOV
Vladimir, MD

043807
2019.02.13

8

SMIRNOV
Vladimir, MD
Marcă naţională
DIAMANTI

9

2020.12.29

2020.12.29

1. Se resping revendicările contestatarului
SMIRNOV Vladimir, MD.
2. Se menţin în vigoare Deciziile Direcţiei
mărci şi design industrial din 2020.06.10.
3. Se transmit dosarele în arhivă.

SMIRNOV
Vladimir, MD

2020.08.05
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.12.29

1. Se resping revendicările contestatarului
SMIRNOV Vladimir, MD.
2. Se menţin în vigoare Deciziile Direcţiei
mărci şi design industrial din 2020.06.10.
3. Se transmit dosarele în arhivă.

VIVIAUTO
S.R.L., MD

2019.12.04
împotriva
înregistrării
mărcii

2020.12.29

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.11.07.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

VELOXI GRUP
S.R.L., MD

2020.01.29
împotriva
înregistrării
mărcii

2021.01.06

Marley Plastics
LTD, GB

2020.03.02
împotriva
înregistrării
mărcii

2021.01.06

1. Se respinge revendicarea contestatarului
VELOXI GRUP S.R.L., MD.
2. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului Marley Plastics LTD, GB.
3. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.12.30 şi se
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr.
depozit 043735 din 2019.01.29, pe numele
solicitantului VLANIP DESIGN S.R.L., MD.
4. Se restituie taxa achitată pentru
înregistrarea şi eliberarea certificatului de
înregistrare a mărcii în cuantum de 125
Euro.
5. Se transmite dosarul în arhivă.
1. Se respinge revendicarea contestatarului
VELOXI GRUP S.R.L., MD.
2. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului Marley Plastics LTD, GB.
3. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.12.30 şi se
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr.
depozit 043735 din 2019.01.29, pe numele
solicitantului VLANIP DESIGN S.R.L., MD.
4. Se restituie taxa achitată pentru
înregistrarea şi eliberarea certificatului de
înregistrare a mărcii în cuantum de 125
Euro.
5. Se transmite dosarul în arhivă.

043808
2019.02.13
SMIRNOV
Vladimir, MD
Marcă naţională

2020.10.06
împotriva
deciziei de
înregistrare a
mărcii cu
excluderea de la
protecţie
exclusivă a
elementului
verbal
2020.07.27
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

043885
2019.03.01

10

VIVIMED PLUS
S.R.L., MD
Marcă naţională

043735
2019.01.29
VLANIP DESIGN
S.R.L., MD

11

Marcă naţională

043735
2019.01.29
VLANIP DESIGN
S.R.L., MD

44.
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 2020.08.06.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
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IX
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la ridicarea sechestrului asupra OPI,
înregistrate pe numele titularului MOLD NORD S.A.,
fabrică de vinuri din Făleşti
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Bălţi (sediul Central) din 09.12.2020 (dosar nr. 2i39/2020), prin care s-a dispus ridicarea măsurilor de asigurare aplicate pe bunurilor debitorului S.A.
Fabrică de Vinuri „Mold-Nord” Făleşti, IDNO 1003602007641:
- se ridică sechestrul asupra mărcilor naţionale nr. R 11018, nr. R 11688, nr. R 11689, nr. R
12984, nr. R 13909, nr. R 13128, nr. R 14129 şi mărcilor internaţionale nr. IR 1220321, nr. IR
1220320, nr. IR 1154805, nr. IR 1154806, nr. IR 1220595, înregistrate pe numele titularului MOLD
NORD S.A./MOLD NORD S.A., fabrică de vinuri din Făleşti, IDNO 1003602007641, aplicat în baza
Încheierii Judecătoriei Bălţi (sediul Central) din 11.11.2020 (dosar nr. 2i-39/2020), prin ordinul
Directorului general al AGEPI nr. 143 din 15.12.2020;
- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al OPI sus-menţionate, inclusiv
transmiterea drepturilor asupra acestora.

Cu privire la ridicarea interdicţiei asupra mărcii nr. 26088,
înregistrate pe numele titularului MARTIANOVA Natalia
Întru executarea Încheierilor executorului judecătoresc Olga Buzadji nr. 008s-509/2020 şi 008s573/2020 din 07.12.2020, prin care s-a dispus anularea măsurilor de asigurare asupra bunurilor
debitorului Martianova Natalia, c/p 0962507428252:
- se ridică interdicţia asupra mărcii nr. 26088 din 14.02.2013, înregistrate pe numele titularului
MARTIANOVA Natalia, c/p 0962507428252, Colina Puşkin nr. 18, ap. 16, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova, aplicată în baza:
- Încheierii executorului judecătoresc Olga Buzadji nr. 008s-509/2020 din 26.05.2020, prin
ordinul Directorului general al AGEPI nr. 72 din 16.06.2020 și menținut în baza:
- Încheierii executorului judecătoresc Olga Buzadji nr. 008s-573/2020 din 03.08.2020, prin
ordinul Directorului general al AGEPI nr. 104 din 11.09.2020;
- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcii nr. 26088 din 14.02.2013,
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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X
Monitor
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.

Î

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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În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor
de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.783 din
30.06.2003 cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, AGEPI publică lista
evaluatorilor înscrişi în Registrul Naţional al evaluatorilor de proprietate intelectuală.

Lista evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală
înscrişi în Registrul naţional al evaluatorilor de proprietate intelectuală
(în ordinea numerelor certificatelor de calificare)
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data eliberării certificatului de calificare,
termenul de valabilitate a certificatului de calificare, numele şi prenumele evaluatorului,
numărul de telefon
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

194

Nr. şi data eliberării
certificatului de
calificare
001-RE
25.06.2019

Termenul de valabilitate a
certificatului de calificare

Numele si prenumele
evaluatorului

25.06.2024

CRAVCENCO Raisa

003-RE
25.06.2019

25.06.2024

VITANOV Alexandru

006-RE
25.06.2019

25.06.2024

PALCOV Victor

23.01.2022

POPA Cristina

25.09.2023

BADÂR Iurie

024-RE
06.02.2017
025-RE
25.09.2018

Nr. telefon
022-28-47-53,
068113853
022-24-36-05,
069109148,
078109148
022-88-49-21,
079516367
069517504
069159934
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ÎN ATENŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) oferă servicii de
prediagnoză a proprietăţii intelectuale (PI), servicii care reprezintă un studiu particularizat
al portofoliului obiectelor de PI din cadrul întreprinderii – invenții, mărci, desene şi
modele industriale, obiecte protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv
activitatea de comercializare, gestionare și utilizare eﬁcientă a acestora.
Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale?
• atunci când vă propuneţi implementarea tehnologiilor şi produselor noi;
• în cazul diﬁcultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală;
• dacă doriţi să vă protejaţi produsele şi serviciile;
• atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai eﬁcient tehnologiile noi, cunoştinţele,
produsele informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală;
• dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea întreprinderii,
produselor şi serviciilor.
Pentru ce solicitaţi serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale?
• pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de utilizare a
acestuia;
• pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale de
care dispuneţi;
• pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor;
• pentru reducerea costurilor de producere.
Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale?
• specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere, unde împreună cu Dvs.
examinează starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi protecţia proprietăţii
intelectuale (produselor, tehnologiilor, licenţelor, brevetelor, know-how etc.);
• informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte un raport în care se
speciﬁcă obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile eﬁciente de
protecţie a acestora, recomandări particularizate privind modul în care PI poate
impulsiona atingerea unor performanţe economice.
Costul
Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă gratuit
(program ﬁnanţat de AGEPI).
Conﬁdenţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului este garantată.
Informaţii suplimentare pot ﬁ obţinute la tel.: (+373 22) 400-592, 400-500.
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Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală poate ﬁ consultat gratuit la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/ro/publication/48
Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală poate ﬁ procurat la AGEPI. Persoanele interesate
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie.
Abonarea la Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie este nelimitată şi poate
ﬁ efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online).
Preţurile de abonare:
BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an.
Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-06-07; (022) 40-06-08
fax: (022) 44-01-19
e-mail: oﬃce@agepi.gov.md
http://agepi.gov.md/
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