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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений,
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных
рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом
заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных
в Республике Молдова объектов промышленной собственности. Бюллетень включает
систематизированные ежемесячные и полугодовые указатели. В бюллетене публикуются
официальные документы, положения, международные конвенции, двусторонние соглашения,
нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.

5

MD - BOPI 2/2020
Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează
sau înregistrează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2018)
AD
AE
AF
AL
AM
AO
AP

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

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

EA
EC
EE
EG
EM

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

HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM

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

JO
JP
KE
KG
KH
KP
KR
KW
KZ
LA

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

OM
PA
PE

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

PH
PK
PL
PT
PY
QA
QZ

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

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

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

DL/DD

Republica
Democrată
Germană

SY/YD

Republica
Democrată
Yemen

SU
YU

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

P

rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii nr. 50/2008 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
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of the renewed utility model
Номер продленной полезной модели
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Speciﬁed date of expiration of renewal
Указанная дата истечения продления
(21) Numărul de depozit
Number assigned to the application
Номер заявки
(22) Data de depozit
Date of ﬁling the application
Дата подачи заявки
(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета
(31) Numărul cererii prioritare
Number assigned to priority application
Номер приоритетной заявки
(32) Data de depozit a cererii prioritare
Date of ﬁling of priority application
Дата подачи приоритетной заявки
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: number of BOPI, year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год
(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год
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(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european
Date of publication of the translation of the claims of an European patent application
Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент
Data publicării traducerii revendicărilor modiﬁcate
Date of publication of the translation of the amended claims
Дата публикации перевода измененной формулы
(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год
(48) Data publicării documentului corectat sau modiﬁcat
Date of publication of a corrected or modiﬁed document
Дата публикации скорректированного или измененного документа
(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat
Date of publication of the translation of the validated European patent speciﬁcation
Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента
Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modiﬁcată
Date of publication of the translation of the validated European patent speciﬁcation
maintained in its amended form
Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента
в измененной форме
(51) Clasiﬁcarea Internaţională de Brevete
International Patent Classiﬁcation
Международная патентная классификация
(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
Title of the invention or name of the plant variety
Название изобретения или наименование сорта растения
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов
(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения
(62) Numărul şi data depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
Number and ﬁling date of the earlier application from which the present patent document has
been divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ
(67) Numărul cererii transformate şi data transformării
Number of converted patent application and date of conversion
Номер преобразованной заявки и дата преобразования
(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certiﬁcatul complementar de protecţie
Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certiﬁcate
Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС
(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) код страны в соответствии
со Стандартом ST.3 ВОИС
(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
Имя или наименование патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со
Стандартом ST.3 ВОИС
(74) Numele mandatarului autorizat
Name of patent attorney
Имя патентного поверенного
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(80) Data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului european
Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO
Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента
Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinerea brevetului european în forma modiﬁcată
Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO in its amended form
Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме
(82) Data publicării solicitării de validare a brevetului european
Date of publication of the request for validation of the European patent
Дата публикации заявки о валидации европейского патента
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT
(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
PCT international application: number and ﬁling date
Международная заявка (PCT): номер и дата подачи
(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data
Publication of the PCT international application or the community plant variety application (EC): number and date
Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи
(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos
sau ﬁtofarmaceutic
Number and date of the ﬁrst national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product
on the market in the Republic of Moldova
Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического
продукта на территории Республики Молдова
(94) Data expirării termenului de valabilitate a certiﬁcatului complementar de protecţie
Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certiﬁcate
Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране
(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certiﬁcatul
complementar de protecţie
Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection
certiﬁcate has been applied for or issued
Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или
выдано дополнительное свидетельство об охране
(96) Numărul cererii şi data de depozit a cererii de brevet european
Number and ﬁling date of the European patent application
Номер и дата подачи заявки на европейский патент
(97) Numărul de publicare şi data publicării de către OEB a cererii de brevet european
Number and date of publication of the European patent application by the EPO
Номер публикации и дата публикации ЕПВ заявки на европейский патент
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16,
PUBLICATE DE AGEPI
CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS
OF PATENT DOCUMENTS ACCORDING TO WIPO
STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI
КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАТЕНТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ВОИС ST.16,
ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

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

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

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

INVENTIONS

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

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

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

FC9Y

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

MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention
Утеря прав, вытекающих из краткосрочного патента на изобретение
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a fost prelungit
List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых был продлен
MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for invention
Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек
MK4Y Lista brevetelor de invenție de scurtă durată a căror valabilitate a expirat
List of short-term patents for invention whose term of validity has been expired
Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок действия которых истек

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

CONSTRUCŢII FIXE
FIXED CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F

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

CHIMIE ŞI METALURGIE
CHEMISTRY. METALLURGY
ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

G

FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

TEXTILE ŞI HÂRTIE
TEXTILES. PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

H

ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

A

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

B

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

C

D
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate /
Published patent applications /
Опубликованные заявки на патент
на изобретение

P

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

P

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

П

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, предусмотренных в статьей 19 Закона № 50/2008 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 статье 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося
предметом заявки на патент.
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(21)
(51)
(22)
(71)

(72)

(54)
(57)

INVENTIONS

a 2018 0060 (13) A2
Int. Cl.: A61D 19/02 (2006.01)
2018.08.06
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII
ÎN
ZOOTEHNIE
ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ, MD
DARIE Grigore, MD; VACEVSCHI Serghei,
MD; BRADU Nina, MD; DJENJERA Irina, MD;
OSIPCIUC Galina, MD; MAŞNER Oleg, MD
Dispozitiv pentru însămânţarea artificială a
ovinelor şi caprinelor
Invenţia se referă la zootehnie, în special la
dispozitive pentru însămânţarea artificială a
ovinelor şi caprinelor.
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine un
corp cu o lungime de 230235 mm, executat
din oţel inoxidabil, care constă dintr-o canulă
pentru fixarea seringii cu material de însămânţat, o tijă şi un vârf spiralat, diametrul exterior al cărora constituie 1,6 mm, unite printrun ambreiaj cu diametrul exterior de 1,8 mm.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Device for artificial insemination of sheep
and goats
The invention relates to animal husbandry, in
particular to devices for artificial insemination
of sheep and goats.
The device, according to the invention, comprises a body of a length of 230…235 mm,
made of stainless steel, consisting of a cannula for fixing the syringe with seminal material,
a rod and a spiral tip, the outer diameter of
which is 1.6 mm, connected by means of a
sleeve with an outer diameter of 1,8 mm.
Claims: 1
Fig.: 2
*

(54)
(57)
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* *
Устройство для искусственного осеменения овец и коз
Изобретение относится к животноводству,
в частности, к устройствам для искусственного осеменения овец и коз.
Устройство, согласно изобретению, содержит корпус длиной 230235 мм, выполненный из нержавеющей стали, состоящий
из канюли для крепления шприца с семенным материалом, стержня и спиралевидного наконечника, наружный диаметр которых составляет 1,6 мм, соединенных

посредством муфты с наружным диаметром 1,8 мм.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

(21) a 2018 0055 (13) A2
(51) Int. Cl.: A61K 35/64 (2015.01)
(22) 2018.07.19
(71)(72) CIUHRII Ceslav, MD
(54) Complex activ din larvele de Lymantria
dispar, procedeu de obţinere a acestuia şi
produse farmaceutice pe baza lui pentru
tratamentul afecţiunilor prostatei
(57) Invenţia se referă la domeniul farmaceutic şi
anume la preparatele cu efect antiinflamator,
destinate tratamentului hiperplaziei benigne
de prostată asociată sau nu cu prostatita cronică.
Esenţa invenției constă în aceea că se propune un complex activ din larvele de Lymantria
dispar cu vârsta a 3...4-a. Se revendică un
procedeu de obţinere a complexului activ din
larvele de Lymantria dispar, care include creşterea insectelor de Lymantria dispar în condiţii
artificiale, congelarea larvelor la temperatura
de -18°C, spălarea şi mărunţirea primară a
lor, liofilizarea complexului activ şi mărunţirea
lui la temperatura de -55°C, omogenizarea,
ambalarea complexului activ şi păstrarea la
temperatura de -18°C. De asemenea, se revendică preparate farmaceutice în formă de
supozitoare rectale, de capsule şi comprimate
cu conţinut de complex activ din larve de
Lymantria dispar.
Revendicări: 5

(54)

(57)

*
* *
Active complex of Lymantria dispar larvae,
process for its production and pharmaceutical preparations based thereon for treating prostate diseases
The invention relates to the field of pharmaceutics, namely to preparations with antiinflammatory action intended for the treatment
of benign prostatic hyperplasia, associated or
not with chronic prostatitis.
Summary of the invention consists in that an
active complex of 3…4th instar Lymantria dispar larvaeis is proposed. A process for producing an active complex of Lymantria dispar
larvae is claimed, which includes growing of
Lymantria dispar insects in artificial condi-

INVENŢII
tions, freezing of larvae at a temperature of 18C, washing and primary grinding thereof,
lyophilization of the active complex and its
grinding at a temperature of -55C, homogenization, packaging of the active complex and
storage at a temperature of -18C. Pharmaceutical preparations in the form of rectal
suppositories, capsules and tablets containing
an active complex of Lymantria dispar larvae
are also claimed.

MD - BOPI 2/2020
(57)

Claims: 5

(54)

(57)

*
* *
Активный
комплекс
из
личинок
Lymantria dispar, способ его получения
и фармацевтические препараты на его
основе для лечения заболеваний предстательной железы
Изобретение относится к области фармацевтики, а именно к препаратам с противовоспалительным действием, предназначенным для лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной железы, ассоциированный или не ассоциированный с
хроническим простатитом.
Сущность изобретения заключается в том,
что предлагают активный комплекс из личинок Lymantria dispar 3...4-го возраста.
Заявляют способ получения активного
комплекса из личинок Lymantria dispar, который включает выращивание насекомых
Lymantria dispar в искусственных условиях,
замораживание личинок при температуре -18°C, промывание и первичное их измельчение, лиофилизацию активного комплекса и его измельчение при температуре
-55°C, гомогенизацию, упаковку активного
комплекса и хранение при температуре 18°C. Также заявляют фармацевтические
препараты в виде ректальных суппозиториев, капсул и таблеток с содержанием активного комплекса из личинок Lymantria dispar.
П. формулы: 5

(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(54)

a 2018 0065 (13) A2
Int. Cl.: C30B 11/00 (2006.01)
C30B 13/18 (2006.01)
2018.08.22
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
MD
COLIBABA Gleb, MD; SUMAN Victor, MD;
RUSNAC Dumitru, MD
Procedeu de obţinere a ţintelor de ZnO cu
conductibilitate înaltă

Invenţia se referă la procedee de obţinere a
materialelor semiconductoare şi poate fi utilizată în tehnologia semiconductoare.
Procedeul, conform invenţiei, constă în sinterizarea pulberilor de ZnO prin metoda reacţiei
chimice de transport într-un volum închis la o
temperatură de sinterizare de 9001150°C.
În calitate de agenţi de transport se utilizează
HCl cu presiunea iniţială de 16 atm, hidrogen cu presiunea iniţială de 50200% din
presiunea HCl şi carbon în cantitatea necesară respectării condiţiei C:HC1=01 mol.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Process for producing high-conductivity
ZnO targets
The invention relates to semiconductor material production processes and can be used in
semiconductor technology.
The process, according to the invention, consists in sintering ZnO powder by means of
chemical transport reaction method in a closed
volume at a sintering temperature of
900…150C. As transport agents are used HCl
with an initial pressure of 1…6 atm, hydrogen
with an initial pressure of 50…200% of the HCl
pressure, and carbon in the amount necessary
to meet the condition C:HC1=0…1 mol.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Способ получения мишеней ZnO с высокой проводимостью
Изобретение относится к способам получения полупроводниковых материалов и
может быть использовано в полупроводниковой технике.
Способ, согласно изобретению, состоит в
спекании порошка ZnO методом химической транспортной реакции в закрытом
объеме
при
температуре
спекания
9001150°C. В качестве транспортных
агентов используют HCl с начальным давлением 16 атм, водород с начальным
давлением 50200% от давления HCl и
углерод в количестве, необходимом для
выполнения условия C:HC1=01 моль.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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INVENTIONS

BB2A Cereri de brevet european
pentru care s-a solicitat validarea
în Republica Moldova publicate /
Published European patent
applications for which validation in the
Republic of Moldova has been requested /
Опубликованные заявки на европейский
патент, для которых была испрошена
валидация в Республике Молдова

A

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

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.

A

аждое ходатайство о валидации публикуется Агентством после получения от ЕПВ подтверждения оплаты установленной таксы за валидацию, но не ранее истечения 18месячного срока с даты подачи или, если испрошен приоритет, с даты наиболее раннего
приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за валидацию, и
валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к патенту то же
действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50/2008 об охране изобретений.

К
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INVENȚII

(21) e 2019 0996 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61F 13/15 (2006.01.01)
B65H 23/00 (2006.01.01)
(96) 19157855.8, 2019.02.18
(97) 3533428, 2019.09.04
(31) 201815907602
(32) 2018.02.28
(33) US
(71) CURT G. JOA, INC., US
(72) FRITZ Jeffrey W., US; NELSON Christopher J.,
US; MCCABE John A., US; PETERSON Daniel
A., US
(54) Aparat pentru aplicarea elasticelor de cau-

MD - BOPI 2/2020

(33) DE
(71) HELLA GMBH & CO. KGAA, DE
(72) HINGEL Andreas, AT; AICHINGERROSENBERGER Michael, AT; JANDRISITS
Christoph, AT; DERKITS Christian, AT; POSNICEK Thomas, AT; KELLNER Karlheinz, AT;
GARBER Michael, AT; KRAMER Daniel, DE
(54) Procedeu și sistem de iluminat pentru
protecția împotriva petelor de lumină și
mașină de lucru cu sistem de iluminat
Method and light system for protection
against glare and working machine with the
light system
Способ и система освещения для защиты
от бликов и рабочая машина с системой
освещения

ciuc pe produse de unică folosință
Apparatus for applying elastics to disposable products
Аппарат для нанесения резинок на одноразовые изделия

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

e 2019 1060 (13) A1
Int.Cl.: B60Q 1/24 (2006.01.01)
18205330.6, 2018.11.09
3483006, 2019.09.18
102017220011
2017.11.10
DE
HELLA GMBH & CO. KGAA, DE
AICHINGER-ROSENBERGER Michael, AT;
FISCHER Dominik, AT; HINGEL Andreas, AT;
JANDRISITS Christoph, AT; BERGER Gerhard,
AT; ZETTL Bernhard, AT; DERKITS Christian,
AT; KELLNER Karlheinz, AT; POSNICEK
Thomas, AT

(54) Sistem de iluminat de lucru pentru mașină
de lucru și mașină de lucru cu sistem de iluminat de lucru
Work lighting system for a working machine
and working machine with the work lighting
system
Система рабочего освещения для рабочей машины и рабочая машина с системой рабочего освещения

(21)
(51)
(96)
(97)
(31)
(32)

e 2019 1061 (13) A1
Int.Cl.: B60Q 1/14 (2006.01.01)
18205368.6, 2018.11.09
3483005, 2019.09.18
102017220013
2017.11.10

e 2019 1121 (13) A1
Int.Cl.: A47J 37/04 (2006.01.01)
18465509.0, 2018.03.30
3545802, 2019.10.02
VANDAMME Paul, RO; DE Groen Johannes
Theodorus Maria, NL
(72) VANDAMME Paul, RO; DE Groen Johannes
Theodorus Maria, NL
(54) Dispozitiv de străpungere și fixare a
alimentelor în scopuri de preparare
Food impaling and fixing device for preparing purposes
Устройство для прокалывания и фиксации пищи в целях приготовления

(21)
(51)
(96)
(97)
(71)

(21) e 2019 1223 (13) A1
(51) Int.Cl.: H04L 12/58 (2006.01.01)
H04L 29/06 (2006.01.01)
H04W 4/14 (2009.01.01)
H04W 12/06 (2009.01.01)
G06Q 10/10 (2012.01.01)
G06F 21/33 (2013.01.01)
(96) 17382630.6, 2017.09.21
(97) 3461073, 2019.10.30
(71) LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS
S.A., ES
(72) SAPENA SOLER Francisco, ES
(54) Platformă și procedeu de certificare a avizului electronic privind identificarea electronică și serviciile de încredere (eIDAS)
Platform and method of certification of an
electronic notice for electronic identification
and trust services (eIDAS)
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Платформа и способ сертификации электронного уведомления об электронной
идентификации и доверительных услугах
(eIDAS)

(21) e 2019 1224 (13) A1
(51) Int.Cl.: H04L 12/58 (2006.01.01)
H04L 29/06 (2006.01.01)
H04W 4/14 (2009.01.01)
H04W 12/06 (2009.01.01)
G06Q 10/10 (2012.01.01)
G06F 21/33 (2013.01.01)
(96) 17382631.4, 2017.09.21
(97) 3461074, 2019.10.30
(71) LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS
S.A., ES
(72) SAPENA SOLER Francisco, ES
(54) Platformă și procedeu de certificare a acordului electronic privind identificarea electronică și serviciile de încredere (eIDAS)
Platform and method of certification of an
electronic contract for electronic identification and trust services (eIDAS)
Платформа и способ сертификации электронного соглашения об электронной
идентификации и доверительных услугах
(eIDAS)

(21) e 2019 1260 (13) A1
(51) Int.Cl.: A61K 9/16 (2006.01.01)
A61K 39/00 (2006.01.01)
(96) 17192259.4, 2017.09.20
(97) 3459527, 2019.11.06
(71) TILLOTTS PHARMA AG, CH
(72) VARUM Felipe, CH; DECOLLOGNY Sophie,
CH; BRAVO Roberto, CH
(54) Procedeu de preparare a unei forme
medicamentoase solide care conține anticorpi prin granulare umedă, extrudare și
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(21) e 2020 0103 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07K 7/06 (2006.01.01)
A23L 33/135 (2016.01.01)
A23L 33/195 (2016.01.01)
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(96)
(87)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

A61K 35/741 (2015.01.01)
A61K 38/08 (2019.01.01)
A61K 38/10 (2006.01.01)
A61K 38/16 (2006.01.01)
A61L 15/44 (2006.01.01)
A61L 27/54 (2006.01.01)
A61L 29/16 (2006.01.01)
A61L 31/16 (2006.01.01)
A61P 31/04 (2006.01.01)
C07K 14/00 (2006.01.01)
C07K 14/195 (2006.01.01)
C07K 14/315 (2006.01.01)
C07K 14/335 (2006.01.01)
C07K 7/08 (2006.01.01)
C12N 1/20 (2006.01.01)
18768492.3, 2018.03.16
WO 2018/165764, 2018.09.20
201762472047P
2017.03.16
US
MICROSINTESIS INC., CA
CELLA Monica Angela, CA; CURTIS Sarah M.,
CA; ROEPKE Jonathon Patrick, CA

(54) Compoziții și metode cu implicarea moleculelor probiotice
Compositions and methods involving probiotic molecules
Композиции и способы с участием
пробиотических молекул

e 2020 0104 (13) A1
Int.Cl.: C07D 213/16 (2006.01.01)
18768528.4, 2018.03.15
WO 2018/167803, 2018.09.20
201721005409
2017.03.15
IN
SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH
COMPANY LIMITED, IN
(72) ZALA Yashoraj, IN; HANAMANNAVAR Bramhanand, IN; DHARMADHIKARI Nitin, IN
(54) Noua dispersie amorfă de (5-{5-[N'-(2-cloro-

(21)
(51)
(96)
(87)
(31)
(32)
(33)
(71)

6-metilbenzol)hidrazinocarbonil]-2-metilfeniletinil}-piridin-2-il) amidă a acidului
ciclopropancarboxilic
Novel amorphous dispersion of cyclopropanecarboxylic acid (5-{5-[N'-(2-chloro-6methylbenzoyl)hydrazinocarbonyl]-2-methylphenylethynyl}-pyridin-2-yl) amide
Новая аморфная дисперсия (5-{5-[N'-(2хлор-6-метилбензоил)гидразинокарбонил]-2-метилфенилэтинил}-пиридин-2-ил)
амида циклопропанкарбоновой кислоты

INVENȚII
(21) e 2020 0105 (13) A1
(51) Int.Cl.: C07K 14/47 (2006.01.01)
C12N 15/864 (2006.01.01)
(96) 18811911.9, 2018.03.16
(87) WO 2019/012336, 2019.01.17
(31) 201762473255P
(32) 2017.03.17
(33) US
(71) NEWCASTLE UNIVERSITY, GB; UNIVERSITY
OF HEIDELBERG, DE
(72) LOCHMULLER Hanns, GB; MULLER Oliver,
DE
(54) Livrarea prin vector viral adeno-asociat a
unui fragment de microdistrofină pentru
tratarea distrofiei musculare
Adeno-associated virus vector delivery of a
fragment of micro-dystrophin to treat muscular dystrophy
Аденоассоциированная вирусная векторная доставка фрагмента микродистрофина для лечения мышечной дистрофии

(21) e 2020 0106 (13) A1
(51) Int.Cl.: C04B 28/00 (2006.01.01)
C08J 9/00 (2006.01.01)
C08J 9/16 (2006.01.01)
C04B 14/02 (2006.01.01)
(96) 19150362.2, 2016.01.14
(97) 3495335, 2020.01.22
(31) 15461507

MD - BOPI 2/2020
(32)
(33)
(71)
(72)

2015.01.14
EP
SYNTHOS S.A., PL
KONDRATOWICZ Filip Lukasz, PL; ROJEK
Piotr, PL; MIKOSZEK-OPERCHALSKA Marzena, PL; UTRATA Kamil, PL

(54) Procedeu de producere a compozitului geopolimeric
Process for the production of a geopolymer
composite
Способ производства геополимерного
композита

(21) e 2020 0107 (13) A1
(51) Int.Cl.: E05D 3/14 (2006.01.01)
E05F 5/00 (2017.01.01)
E05D 7/04 (2006.01.01)
(96) 19185412.4, 2019.07.10
(97) 3597845, 2020.01.22
(31) 201800007274
(32) 2018.07.18
(33) IT
(71) DANCO S.P.A., IT
(72) CORBETTA Roberto, IT
(54) Balama îmbunătățită cu element de
amortizare pentru piese de mobilier
An enhanced hinge with dampening element for pieces of furniture
Улучшенный шарнир с демпфирующим
элементом для деталей мебели
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FF4A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents for invention /
Предоставленные патенты на изобретения

O

rice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la data
publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat
la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea privind protecţia invenţiilor
nr. 50/2008.

W

ithin 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may give
notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with
AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение 6
месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента.
Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2)
статьи 57 Закона № 50/2008 об охране изобретений.

46

INVENŢII
4673 (13) B1
Int. Cl.: C07D 239/84 (2006.01)
A61K 31/517 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
(21) a 2015 0126
(22) 2014.06.19
(31) 13003120.6; 14165027.5
(32) 2013.06.19; 2014.04.16
(33) EP; EP
(85) 2015.12.23
(86) PCT/EP2014/062974, 2014.06.19
(87) WO 2014/202737 A1, 2014.12.24
(71)(73) AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES
GMBH, DE
(72) SCHWAB Wilfried, DE; JUNG Dirk, DE;
SCHICKANEDER Christian, DE; MÄRTENS
Welljanne, DE; LIMMERT Michael, DE;
BOTHE Clemens, DE; BERWE Mathias, DE;
RINDERMANN Nicole, DE
(74) SIMANENKOVA Tatiana
(54) Letermovir amorf şi forme preparative
farmaceutice solide ale acestuia pentru
administrare orală
(57) Invenţia se referă la Letermovir amorf şi
formele sale preparative farmaceutice solide,
administrabile oral (formă preparativă cu
eliberare imediată). Letermovirul amorf
menţionat este obţinut prin izolarea dintr-o
soluţie organică fie prin metoda uscării cu
role a soluţiei organice respective într-un
solvent organic volatil, în special acetonă, la
o temperatură de 30...60°C, cu uscarea
ulterioară a Letermovirului amorf obţinut, fie
prin metoda izolării Letermovirului amorf
menţionat prin precipitare din solvenţi
miscibili cu apă, selectaţi din acetonă sau
acetonitril, în exces de apă în calitate de
antisolvent, cu filtrarea sau centrifugarea
ulterioară a Letermovirului amorf obţinut.
Formele preparative de Letermovir amorf cu
eliberare imediată sunt destinate utilizării în
metodele de profilaxie sau de tratament al
bolilor asociate cu grupa Herpesviridae,
preferabil asociate cu citomegalovirusul, mai
preferabil asociate cu citomegalovirusul
uman.

MD - BOPI 2/2020

(11)
(51)

Revendicări: 16
Figuri: 12

(54)

(57)

*
* *
Amorphous Letermovir and solid pharmaceutical formulations thereof for oral
administration
The invention relates to amorphous Letermovir
and orally administrable solid pharmaceutical

formulations thereof (immediate release formulation). Said amorphous Letermovir is suitable
for immediate release formulations when isolated out of an organic solution by either rollerdrying said organic solution in a volatile organic
solvent, in particular acetone, at a temperature
of 30…60C, and subsequently drying the
amorphous Letermovir obtained, or isolating
said amorphous Letermovir by precipitation
from water miscible solvents selected from acetone or acetonitrile into excess water as antisolvent, and subsequently filtrating or centrifuging the amorphous Letermovir obtained.
The immediate release formulations of
amorphous Letermovir are intended for use
in methods of prophylaxis or treatment of
diseases associated with the group of Herpesviridae, preferably associated with cytomegalovirus, even more preferably associated with human cytomegalovirus.
Claims: 16
Fig.: 12

(54)

(57)

*
* *
Аморфный Летермовир и его твердые
фармацевтические
препаративные
формы для перорального введения
Изобретение относится к аморфному Летермовиру и его твердым фармацевтическим препаративным формам для перорального введения (препаративная форма
с немедленным высвобождением). Указанный аморфный Летермовир получают
путем выделения из органического раствора либо методом вальцовой сушки
данного органического раствора в летучем органическом растворителе, в частности
ацетоне,
при
температуре
3060°С, с последующей сушкой полученного аморфного Летермовира, либо
методом выделения указанного аморфного Летермовира путем осаждения из водорастворимых растворителей, выбранных из ацетона или ацетонитрила, в избыточном количестве воды в качестве антирастворителя, с последующим фильтрованием или центрифугированием полученного аморфного Летермовира.
Препаративные формы аморфного Летермовира с немедленным высвобождением предназначены для использования в
методах профилактики или лечения заболеваний,
связанных
с
группой
Herpesviridae, предпочтительно связанных
с цитомегаловирусом, еще более предпо-
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чтительно связанных с цитомегаловирусом человека.

bility in water of the proposed polymeric material.

П. формулы: 16
Фиг.: 12

Claims: 1

(54)
(11)
(51)

4674 (13) B1
Int. Cl.: C07D 307/75 (2006.01)
C08B 37/02 (2006.01)
C08B 30/14 (2006.01)
A61K 47/56 (2017.01)
A61K 47/61 (2017.01)
A61K 31/345 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) a 2018 0001
(22) 2018.01.16
(71)(73)
UNIVERSITATEA
DE
STAT
DIN
MOLDOVA, MD
(72) ROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD;
DIZDARI Anna, MD; ŢAPCOV Victor, MD
(54) Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinii şi
chimiei, şi anume la materiale polimerice cu
proprietăţi antibacteriene şi poate fi utilizată
în medicină.
Materialul polimeric, conform invenţiei, constă
dintr-un copolimer pe bază de dextran sau
amidon
grefat
cu
N'-(5-nitrofurfuriliden)
izonicotinhidrazidă (izofural), în care conţinutul
izofuralului constituie 30...50% mas.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea
activităţii antibacteriene şi a solubilităţii în
apă a materialului polimeric propus.
Revendicări: 1

(54)
(57)

48

*
* *
material

Polymeric
with antibacterial
properties
The invention relates to the field of medicine
and chemistry, namely to polymeric materials
with antibacterial properties and can be used
in medicine.
The polymeric material, according to the invention, consists of a copolymer based on
dextran or starch grafted with N'-(5nitrofurfurilidene)isonicotinehydrazide (isofural), wherein the content of isofural is
30…50% by weight.
The result of the invention consists in increasing the antibacterial activity and solu-

(57)

*
* *
Полимерный материал с антибактериальными свойствами
Изобретение относится к области медицины и химии, а именно к полимерным
материалам с антибактериальными свойствами и может быть использовано в медицине.
Полимерный материал, согласно изобретению, состоит из сополимера на основе
декстрана или крахмала привитого N'-(5нитрофурфурилиден)изоникотингидразидом (изофурал), в котором содержание
изофурала составляет 3050% масс.
Результат изобретения состоит в повышении антибактериальной активности и
растворимости в воде предложенного полимерного материала.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4675 (13) B1
Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07C 47/58 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) a 2018 0088
(22) 2018.10.18
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
CEBOTARI Diana, MD; BĂLAN Greta, MD;
BURDUNIUC Olga, MD; RUDIC Valeriu, MD
(54) Inhibitor al proliferării fungilor din specia
Cryptococcus neoformans în baza hidratului de cloro-{[4-(2,4-dimetilfenil)-2(oxo-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(1-)]-O,N,S}-{[4-(2,4-dimetilfenil)-5-(2hidroxi-3-metoxifenil)-2,4-dihidro-3H1,2,4-triazol-3-tion]-S}cupru
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi
anume la un compus coordinativ biologic
activ de cupru din clasa tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie. Acest complex
inhibă proliferarea fungilor din specia Crypto-

INVENŢII
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dene)hydrazinecarbothio amido(1-)]-O,N,S}{[4-(2,4-dimethylphenyl)-5-(2-hydroxy-3methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol3-thion]-S}copper hydrate of the formula:

coccus
neoformans.
Datorită
acestor
proprietăţi el poate găsi aplicare în medicină
şi veterinărie în calitate de preparat
antifungic.
Conform invenţiei, se revendică utilizarea în
calitate de inhibitor al proliferării fungilor din
specia Cryptococcus neoformans a hidratului
de cloro-{[4  (2,4-dimetilfenil)-2-(oxo-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(1-)]O,N,S}-{[4-(2,4-dimetilfenil)-5-(2-hidroxi-3metoxifenil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3tion]-S}cupru cu formula:

H3CO
O
NH
N
HO
H3CO

H3CO
O
NH
N
HO
H3CO

S

Cl
Cu
S

H3C

N

NH

H3C

CH3

CH3

. HO
2

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
obţinerea compusului coordinativ de cupru
cu liganzi micşti, care manifestă activitate
antimicotică faţă de fungii din specia
Cryptococcus neoformans.

(54)

(57)

S

N

N

H3C

N

NH

H3C

CH3

CH3

. HO
2

Claims: 2
Fig.: 1

(54)

Revendicări: 2
Figuri: 1
*
* *
Cryptococcus neoformans species fungi
proliferation inhibitor based on chloro-{[4(2,4-dimethylphenyl)-2-(oxo-3-methoxybenzylidene)hydrazine-carbothioamido(1-)]-O,N,S}-{[4-(2,4-dimethylphenyl)5-(2-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,4dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion]-S}copper
hydrate
The invention relates to chemistry and medicine, namely to a biologically active coordination compound of copper from the class of
transition metal thiosemicarbazonates. This
complex inhibits the proliferation of Cryptococcus neoformans species fungi. Due to
these properties, it can find application in
medicine and veterinary medicine as an antifungal agent.
According to the invention, claimed is the use
as a Cryptococcus neoformans species fungi
proliferation inhibitor of chloro-{[4(2,4dimethylphenyl)-2-(oxo-3-methoxybenzyli-

Cu

The technical result of the invention consists
in the synthesis of a mixed ligand coordination compound of copper, which exhibits antifungal activity against Cryptococcus neoformans species fungi.

N
N

S

Cl

(57)

*
* *
Ингибитор размножения грибов вида
Cryptococcus neoformans на основе
гидрата хлоро-{[4-(2,4-диметилфенил)2-(оксо-3-метоксибензилиден)гидразинкарботио-амидо(1-)]-O,N,S}-{[4-(2,4диметилфенил)-5-(2-гидрокси-3-метоксифенил)-2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-тион]-S}меди
Изобретение относится к химии и медицине, а именно к биологически активному
координационному
соединению
меди
класса тиосемикарбазонатов переходных
металлов. Этот комплекс ингибирует размножение грибов вида Cryptococcus
neoformans. Благодаря этим свойствам он
может найти применение в медицине и
ветеринарии в качестве противогрибкового препарата.
Согласно изобретению, заявляется применение в качестве ингибитора размножения грибов вида Cryptococcus neoformans гидрата хлоро-{[4 (2,4-диметилфенил)-2-(оксо-3-метоксибензилиден) гидразинкарботио-амидо(1-)]-O,N,S}-{[4-(2,4диметилфенил)-5-(2-гидрокси-3метоксифенил)-2,4-дигидро-3H-1,2,4триазол-3-тион]-S}меди формулы:
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MeOH

H2O

2+

H3CO
O
NH
N
HO
H3CO

S

Cl
Cu
S

N
N

Dy

H3C

N

NH

H3C

CH3

CH3

. HO
2

(NO3)2 . H2O

Технический результат изобретения заключается в синтезе смешаннолигандного
координационного соединения меди, которое проявляет противогрибковую активность в отношении грибов вида Cryptococcus neoformans.

Ambele fragmente izonicotinoilhidrazonice se
află în formă de zwitterion.
Compusul manifestă proprietăţi de magnet
monomolecular.
Revendicări: 2
Figuri: 3

П. формулы: 2
Фиг.: 1
(54)
(11)
(51)

4676 (13) B1
Int. Cl.: C07F 5/00 (2006.01)
C07D 213/53 (2006.01)
H01F 1/42 (2006.01)
(21) a 2019 0045
(22) 2019.05.31
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL
EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII,
MD
(72) STAFI Radu, MD; ŞOVA Sergiu, MD;
NOVIŢCHI Ghenadie, MD; DRAGANCEA
Diana, MD
(74) JOVMIR Tudor
(54) Nitrat de aquametanolnitrato-bis(izonicotinoilhidrazon)-2,6-diacetilpiridindisproziu
(III) monohidrat, care manifestă proprietăţi
de magnet monomolecular
(57) Invenţia se referă la chimia compuşilor
coordinativi, şi anume la un compus
coordinativ al disproziului(III) cu liganzi din
clasa hidrazonelor, care poate fi aplicat în
dispozitivele
spintronice,
calculatoarele
cuantice, pentru stocarea informaţiei cu
densitate mare.
Compusul nitrat de aquametanolnitratobis(izonicotinoilhidrazon)-2,6diacetilpiridindisproziu(III) monohidrat are
formula:

(57)

*
* *
Aquamethanolnitrato-bis(isonicotinoylhydrazone)-2,6-diacetylpyridinedysprosium(III) monohydrate nitrate, exhibiting
single molecule magnet properties
The invention relates to the chemistry of coordination compounds, namely to a dysprosium(III) coordination compound with hydrazone class ligands, which can be used in
spintronic devices, quantum computers, for
high-density information storage.
The aquamethanolnitrato-bis(isonicotinoylhydrazone)-2,6-diacetylpyridinedysprosium(III)
monohydrate nitrate compound has the formula:
MeOH

H2O

2+
Dy
(NO3)2 . H2O

Both isonicotinoylhydrazone moieties are in
the form of a zwitterion.
The compound exhibits single molecule
magnet properties.
Claims: 2
Fig.: 3
*
*
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Нитрат акваметанолнитрато-бис(изоникотиноилгидразон)-2,6-диацетилпиридиндиспрозия(III) моногидрат, проявляющий свойства мономолекулярного
магнита
Изобретение относится к химии координационных соединений, а именно к координационному соединению диспрозия(III)
с лигандами из класса гидразонов, который может быть применен в спинтронных
устройствах, квантовых компьютерах, для
хранения информации с высокой плотностью.
Соединение нитрат акваметанолнитратобис(изоникотиноилгидразон)-2,6-диацетилпиридиндиспрозия(III) моногидрат имеет
формулу:
H2O

care manifestă proprietăţi luminescente şi
poate fi utilizat în optoelectronică.
Conform invenţiei, se revendică compusul
coordinativ dinuclear al europiului(III) cu formula [Eu(µ-OC2H5)(btfa)(NO3)(phen)]2·phen,
unde btfa reprezintă monoanionul de
benzoiltrifluoracetonă şi phen  1,10fenantrolină. Compusul reprezintă un complex dinuclear al europiului(III) cu trei liganzi
bidentaţi diferiţi. La fiecare ion de europiu(III)
coordinează câte un monoanion de
benzoiltrifluoracetonă, o moleculă de 1,10fenantrolină şi un anion de nitrat, iar două
grupe etoxi, în rol de liganzi punte, leagă ionii
de metal între ei. Molecula de compus
dinuclear mai conţine o moleculă de
cristalizare de 1,10-fenantrolină.
Compusul coordinativ manifestă proprietăţi
luminescente cu maximumul de fotoluminescenţă la 612 nm.

MeOH
2+
Dy
(NO3)2 . H2O

Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
.
Оба изоникотиноилгидразоновых фрагмента находятся в виде цвиттер-иона.
Соединение обладает свойствами мономолекулярного магнита.
П. формулы: 2
Фиг.: 3

(11)
(51)

4677 (13) B1
Int. Cl.: C09K 11/06 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C07F 5/00 (2006.01)
C07C 49/92 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
(21) a 2018 0063
(22) 2018.08.17
(71)(73)
INSTITUTUL
DE
CHIMIE,
MD;
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD
(72) ZUBAREVA Vera, MD; BULHAC Ion, MD;
BORDIAN Olga, MD; VERLAN Victor, MD;
CULEAC Ion, MD; ENACHESCU Marian,
RO; MOISE Calin Constantin, RO
(54) Compus coordinativ dinuclear al europiului(III) cu liganzi micşti, care manifestă
proprietăţi luminescente
(57) Invenţia se referă la un compus coordinativ
dinuclear al europiului(III) cu liganzi micşti,

(57)

*
* *
Binuclear coordination compound of europium(III) with mixed ligands, which has
luminescent properties
The invention relates to a binuclear coordination compound of europium(III) with mixed
ligands, which has luminescent properties
and can be used in optoelectronics.
According to the invention, a binuclear coordination compound of europium(III) with the
formula [Eu(µ-OC2H5)(btfa)(NO3)(phen)]2·phen
is claimed, where btfa is the monoanion of
benzoyltrifluoroacetone and phen – 1,10phenanthroline. The compound is a binuclear
complex of europium(III) with three different
bidentate ligands. To each europium(III) ion
is coordinated one monoanion of benzoyltrifluoroacetone, one molecule of 1,10phenanthroline and one nitrate anion, and
two ethoxy groups, in the role of bridge ligands, connect metal ions to each other. The
binuclear compound molecule further comprises one crystallization molecule of 1,10phenanthroline.
The coordination compound has luminescent
properties with a maximum photoluminescence at 612 nm.
Claims: 1
Fig.: 1
*
*

*
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(54)

(57)

Биядерное координационное соединение европия(III) с смешанными лигандами, которое обладает люминесцентными свойствами
Изобретение относится к биядерному координационному соединению европия(III) с
смешанными лигандами, которое обладает
люминесцентными свойствами и может
быть использовано в оптоэлектронике.
Согласно изобретению, заявляется биядерное координационное соединение
европия(III)
с
формулой
[Eu(µOC2H5)(btfa)(NO3)(phen)]2·phen, где btfa
представляет собой моноанион бензоилтрифторацетона
и
phen

1,10фенантролин. Соединение представляет
собой биядерный комплекс европия(III) с
тремя разными бидентатными лигандами.
К каждому иону европия(III) координируются по одному моноаниону бензоилтрифторацетона, одной молекуле 1,10фенантролина и одному нитрат-аниону, а
две этокси-группы, в роли мостиковых лигандов, соединяют ионы металла между
собой. Молекула биядерного соединения
еще содержит одну кристаллизационную
молекулу 1,10-фенантролина.
Координационное соединение обладает
люминесцентными свойствами c максимумом фотолюминесценции при 612 нм.
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Tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae
este depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de
Microbiologie şi Biotehnologie cu numărul
CNMN-Y-31 şi este recomandată pentru
producerea vinurilor roşii seci.
Revendicări: 1

(54)
(57)

Claims: 1

(54)

(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 1

4678 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/16 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) a 2019 0015
(22) 2019.03.18
(71)(73) INSTITUŢIA
PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; SOLDATENCO Olga, MD; BOSTAN
Victor, MD; VASIUCOVICI Svetlana, MD;
CHIOSA Nicolae, MD; CICHIR Liusia, MD
(54) Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii
seci
(57) Invenţia se referă la oenologie şi biotehnologie, în particular la o tulpină de levuri autohtonă, izolată în centrul vitivinicol ”Purcari”.

(11)
(51)

52

*
* *
Saccharomyces cerevisiae yeast strain
for the production of dry red wines
The invention relates to oenology and biotechnology, in particular to a local yeast
strain, isolated in the wine-making center
“Purcari”.
The Saccharomyces cerevisiae yeast strain
is deposited in the National Collection of
Nonpathogenic Microorganisms of the Institute of Microbiology and Biotechnology under
the number CNMN-Y-31 and is recommended for the production of dry red wines.

*
* *
Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae
для производства
красных
сухих вин
Изобретение относится к энологии и биотехнологии,
в частности к местному
штамму дрожжей, выделенному в винодельческом центре «Пуркарь».
Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae
депонирован в Национальной коллекции
непатогенных микроорганизмов Института
микробиологии и биотехнологии под номером CNMN-Y-31 и рекомендован для
производства красных сухих вин.
П. формулы: 1

(11)
(51)

4679 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/16 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) a 2019 0016
(22) 2019.03.18
(71)(73) INSTITUŢIA
PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO
Eugenia, MD; SOLDATENCO Olga, MD;
BOSTAN
Victor,
MD;
VASIUCOVICI

INVENŢII

(54)

(57)
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Svetlana, MD; CHIOSA Nicolae, MD;
CICHIR Liusia, MD
Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor albe
seci
Invenţia se referă la oenologie şi biotehnologie, în particular la o tulpină de levuri
autohtonă, izolată în centrul vitivinicol
”Purcari”.
Tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae
este depozitată în Colecţia Naţională de
Microorganisme Nepatogene a Institutului de
Microbiologie şi Biotehnologie cu numărul
CNMN-Y-32 şi este recomandată pentru
producerea vinurilor albe seci.
Revendicări: 1

(54)
(57)

*
* *
Saccharomyces cerevisiae yeast strain
for the production of dry white wines
The invention relates to oenology and biotechnology, in particular to a local yeast
strain, isolated in the wine-making center
“Purcari”.
The Saccharomyces cerevisiae yeast strain
is deposited in the National Collection of
Nonpathogenic Microorganisms of the Institute of Microbiology and Biotechnology under
the number CNMN-Y-32 and is recommended for the production of dry white wines.

(11)
(51)

4680 (13) B1
Int. Cl.: C12N 1/16 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
(21) a 2019 0017
(22) 2019.03.18
(71)(73) INSTITUŢIA
PUBLICĂ INSTITUTUL
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
(72) TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO
Eugenia, MD; SOLDATENCO Olga, MD;
BOSTAN
Victor,
MD;
VASIUCOVICI
Svetlana, MD; CHIOSA Nicolae, MD;
CICHIR Liusia, MD
(54) Tulpină
de
levuri
Saccharomyces
cerevisiae pentru producerea vinurilor
albe seci
(57) Invenţia se referă la oenologie şi biotehnologie, în particular la o tulpină de levuri
autohtonă, izolată în centrul vitivinicol
”Purcari”.
Tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae
este depozitată în Colecţia Naţională de
Microorganisme Nepatogene a Institutului de
Microbiologie şi Biotehnologie cu numărul
CNMN-Y-33 şi este recomandată pentru
producerea vinurilor albe seci.
Revendicări: 1

(54)
Claims: 1
*
(54)

(57)

* *
Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae для производства белых сухих
вин
Изобретение относится к энологии и биотехнологии,
в частности к местному
штамму дрожжей, выделенному в винодельческом центре «Пуркарь».
Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae
депонирован в Национальной Коллекции
непатогенных микроорганизмов Института
микробиологии и биотехнологии под номером CNMN-Y-32 и рекомендован для
производства белых сухих вин.

(57)

*
* *
Saccharomyces cerevisiae yeast strain
for the production of dry white wines
The invention relates to oenology and biotechnology, in particular to a local yeast
strain, isolated in the wine-making center
“Purcari”.
The Saccharomyces cerevisiae yeast strain
is deposited in the National Collection of
Nonpathogenic Microorganisms of the Institute of Microbiology and Biotechnology under
the number CNMN-Y-33 and is recommended for the production of dry white wines.

Claims: 1
*
*

*

П. формулы: 1
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(54)

(57)

Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae для производства белых сухих
вин
Изобретение относится к энологии и биотехнологии,
в частности к местному
штамму дрожжей, выделенному в винодельческом центре «Пуркарь».
Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae
депонирован в Национальной коллекции
непатогенных микроорганизмов Института
микробиологии и биотехнологии под номером CNMN-Y-33 и рекомендован для
производства белых сухих вин.

INVENTIONS
recirculat. Baza conică (2) este unită cu un
recipient (19) pentru metal extras. Instalaţia
mai conţine un rezervor (21) cu o conductă
(20) şi cu un dispozitiv de alimentare (22) a
stibiului pulverulent.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

П. формулы: 1

(11)
(51)

4681 (13) B1
Int. Cl.: C22B 3/02 (2006.01)
C22B 3/04 (2006.01)
C22B 30/02 (2006.01)
C25C 1/22 (2006.01)
C25C 5/02 (2006.01)
(21) a 2018 0057
(22) 2018.07.25
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; SOLOJENKIN Piotr,
RU; SOLOJENKIN Oleg, RU; COVALIOVA
Olga, MD
(54) Instalaţie de rafinare electrolitică a
stibiului
(57) Invenţia se referă la metalurgia metalelor
neferoase, în special la hidrometalurgia
stibiului şi aurului, şi poate fi utilizată pentru
rafinarea electrolitică a stibiului.
Instalaţia de rafinare electrolitică a stibiului
conține un corp cilindric (1) cu bază conică
(2) şi cu un racord (3) de admisiune a
electrolitului. În interiorul corpului (1) este
amplasat un catod cilindric (4) cu un anod
consumabil (5) din stibiu pulverulent, plasat
într-o husă textilă (6) îngustată diafragmată,
care este fixată, în partea inferioară, cu un
dispozitiv de blocare (8) de o placă perforată
(7) a bazei conice (2), iar în partea
superioară este fixată pe o obadă (9) şi pe
un ghidaj înclinat (10) cu un mecanism de
acţionare (11). În interiorul husei (6) sunt
amplasate nişte conducte verticale perforate
(16) şi un tub vertical conducător de curent
(12) cu pivoţi (13) şi cu un motor-reductor
(14). Conductele (16) şi tubul (12) sunt unite
cu o conductă de recirculare (15), care este
dotată cu o pompă de recirculare (17) şi cu
un ştuţ (18) de admisiune a fluxului
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*
* *
Antimony electrolytic refining plant
The invention relates to the metallurgy of
non-ferrous metals, in particular to the hydrometallurgy of antimony and gold, and can
be used for electrolytic refining of antimony.
The antimony electrolytic refining plant comprises a cylindrical body (1) with a conical
base (2) and with an electrolyte supply
branch pipe (3). Inside the body (1) is placed
a cylindrical cathode (4) with a consumable
anode (5) of powdered antimony, placed in a
narrowed textile diaphragm case (6), which is
fixed, in the lower part, with a locking device
(8) on a perforated plate (7) of the conical
base (2), and in the upper part is fixed on a
rim (9) and an inclined guide (10) with a drive
mechanism (11). Inside the case (6) are
placed perforated vertical pipelines (16) and
a vertical conductive tube (12) with rods (13)
and with a gear motor (14). The pipelines
(16) and the tube (12) are connected to a recirculation pipe (15), which is equipped with
a recirculation pump (17) and a recirculation
flow supply branch pipe (18). The conical
base (2) is connected to a container (19) for
the extracted metal. The plant also contains
a reservoir (21) with a pipe (20) and with a
powdered antimony charging device (22).
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Установка для электролитического рафинирования сурьмы
Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к гидрометаллургии сурьмы и золота, и может быть использовано для электролитического рафинирования сурьмы.
Установка для электролитического рафинирования сурьмы содержит цилиндрический
корпус (1) с коническим основанием (2) и с
патрубком (3) для подачи электролита.
Внутри корпуса (1) размещен цилиндрический катод (4) с расходным анодом (5) из
порошкообразной сурьмы, помещенной в

INVENŢII
зауженный текстильный диафрагменный
чехол (6), который закреплен, в нижней части, замковым устройством (8) на перфорированной пластине (7) конического основания (2), а в верхней части закреплен на ободе (9) и наклонной направляющей (10) с
приводным механизмом (11). Внутри чехла
(6) расположены перфорированные вертикальные трубопроводы (16) и вертикальная
токопроводящая трубка (12) со стержнями
(13) и с мотор-редуктором (14). Трубопроводы (16) и трубка (12) соединены с рециркуляционной трубой (15), которая снабжена
рециркуляционным насосом (17) и патрубком (18) для подачи рециркуляционного потока. Коническое основание (2) соединено с
контейнером (19) для извлеченного металла. Установка также содержит резервуар
(21) с трубой (20) и с загрузочным устройством (22) порошкообразной сурьмы.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

MD - BOPI 2/2020
(85) 2018.06.15
(86) PCT/US2016/062514, 2016.11.17
(87) WO 2017/087660 A1, 2017.05.26
(71)(73) EARTH STAR SOLUTIONS, LLC, US
(72) MILLAR Gary Bret, US
(74) FOCŞA Valentin
(54) Sisteme şi procedee de asigurare a efecienţei iluminării pe bază de unde
(57) Invenţia se referă la sisteme şi procedee de
asigurare a eficienţei iluminării pe bază de
unde, în special, la utilizarea caracteristicilor
curentului alternativ pentru majorarea eficienţei sarcinii.
Sunt prevăzute variante de realizare a eficienţei iluminării pe bază de unde. În calitate
de exemplu, procedeul include determinarea
caracteristicii de tensiune pe bază de undă a
curentului alternativ (AC), unde unda AC este adaptată pentru alimentarea sarcinii, totodată unda AC conţine porţiuni de tensiune
pozitivă, porţiuni de tensiune negativă şi
puncte zero pe axă. Unele variante de realizare includ determinarea primei poziţii pe
unda AC pentru crearea primei trepte cu
tensiunea de primă treaptă şi aplicarea undei
AC pe prima treaptă la prima porţiune predeterminată a sarcinii, în timp ce prima porţiune
predeterminată a sarcinii are prima tensiune
nominală, care corespunde tensiunii de
primă treaptă.
Revendicări: 15
Figuri: 9
*
*

(54)
(57)

(11)
(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)

4682 (13) B1
Int. Cl.: H05B 33/08 (2006.01)
a 2018 0050
2016.11.17
62/256,289
2015.11.17
US

*
Systems and methods for providing
wave-based lighting efficiency
The invention relates to systems and methods for providing wave-based lighting efficiency, in particular to the use of alternating
current characteristics for increasing load efficiency.
Embodiments of wave-based lighting efficiency are provided. As an example, the
method comprises determination of the alternating current (AC) wave-based voltage
characteristic, where the AC wave is adapted
to power the load, at the same time the AC
wave contains positive voltage sections,
negative voltage sections and zero points on
the axis. Some embodiments comprise determination of the first position on the AC
wave for creating a first step with a first step
voltage and applying the AC wave on the first
step to the first predetermined portion of the
load, while the first predetermined portion of
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the load has a first nominal voltage that corresponds to the first step voltage.
Claims: 15
Fig.: 9

(54)

(57)
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*
* *
Системы и способы обеспечения эффективности освещения на основе
волн
Изобретение относится к системам и способам обеспечения эффективности освещения на основе волн, в частности к использованию характеристик переменного
тока для повышения эффективности
нагрузки.
Предусмотрены варианты осуществления
эффективности освещения на основе
волн. В качестве примера, способ включает определение характеристики напряжения на основе волны переменного тока
(AC), где волна AC приспособлена для питания нагрузки, при этом волна AC содержит участки положительного напряжения,
участки отрицательного напряжения и нулевые точки на оси. Некоторые варианты
осуществления включают определение

INVENTIONS
первой позиции на волне AC для создания
первой ступени с напряжением первой
ступени и приложение волны AC на первой ступени к первой предопределенной
части нагрузки, причем первая предопределенная часть нагрузки имеет первое
номинальное напряжение, которое соответствует напряжению первой ступени.
П. формулы: 15
Фиг.: 9
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FF9Y Brevete de invenţie
de scurtă durată acordate /
Granted short-term patents for invention /
Предоставленные краткосрочные патенты
на изобретения

O

rice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la data
publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat
la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor.
Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau
se pot comanda cópii, contra cost.

W

ithin 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may give
notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with
AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50/2008 on the Protection of
Inventions
At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for
invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Л

юбое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение
6 месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении
патента. Возражение подается в письменной форме на основании положений, предусмотренных
в части (2) статьи 57 Закона № 50/2008 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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1418 (13) Y
Int. Cl.: A01K 61/00 (2006.01)
A01K 61/10 (2017.01)
(21) s 2019 0087
(22) 2019.08.02
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD
(72) CREPIS Oleg, MD; USATÎI Marin, MD;
BULAT Dumitru, MD; BULAT Denis, MD;
ŞAPTEFRAŢI Nicolae, MD; USATÎI Adrian,
MD
(54) Instalaţie pentru reproducerea ecoindustrială a peştilor pelagofili
(57) Invenţia se referă la piscicultură, în special la
instalaţii pentru reproducerea eco-industrială
a peştilor pelagofili, şi poate fi utilizată în
condiţii industriale şi ferme de heleşteie.
Instalaţia, conform invenţiei, conţine un bazin
cilindric (1) cu fund conic (2) cu un orificiu
central de scurgere (5), în care este fixată o
ţeavă verticală perforată (4) de evacuare, şi
duze (3) pentru alimentarea cu apă. Instalaţia mai conţine un sistem de capturare a reproducătorilor, care constă dintr-un rezervor
dreptunghiular de capturare (7) a reproducătorilor şi un dispozitiv pentru transvazarea
reproducătorilor în rezervor (7); un sistem de
colectare a icrelor eliminate, care constă
dintr-un bazin dreptunghiular (18), în care
sunt amplasate recipiente (22) pentru colectarea icrelor, şi o ţeavă orizontală de evacuare (19), care comunică cu orificiul central de
scurgere (5).

INVENTIONS

(11)
(51)

drainpipe (19), communicating with the central drain hole (5).
Claims: 5
Fig.: 4

(54)
(57)

П. формулы: 5
Фиг.: 4

Revendicări: 5
Figuri: 4

(54)
(57)
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*
* *
Installation for ecological and industrial
reproduction of pelagophilic fish
The invention relates to fish farming, in particular to installations for ecological and industrial reproduction of pelagophilic fish, and
can be used in industrial conditions and pond
farms.
The installation, according to the invention,
comprises a cylindrical pool (1) with conical
bottom (2) with a central drain hole (5),
wherein is fixed a vertical perforated waterdischarge pipe (4), and water feed nozzles
(3). The installation also comprises a spawner capture system, which consists of a rectangular spawner capture tank (7) and a device for spawner displacement into the tank
(7); a spawn collection system, consisting of
a rectangular pool (18), wherein are placed
spawn collection tanks (22), and a horizontal

*
* *
Установка для эко-промышленного
воспроизводства пелагофильных рыб
Изобретение относится к рыбоводству, в
частности, к установкам для экопромышленного воспроизводства пелагофильных рыб, и может быть использовано в промышленных условиях и прудовых фермах.
Установка, согласно изобретению, содержит цилиндрический бассейн (1) с конусным дном (2) с центральным сливным отверстием (5), в котором закреплена вертикальная перфорированная водосливная
труба (4), и сопла (3) для подачи воды.
Установка также содержит систему отлова
производителей, которая состоит из прямоугольной емкости для отлова (7) производителей и устройство для перемещения
производителей в емкость (7); систему
сбора выметанной икры, состоящую из
прямоугольного бассейна (18), в котором
размещены емкости (22) для сбора икры,
и горизонтальную сливную трубу (19), сообщающуюся с центральным сливным отверстием (5).

(11)
(51)
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INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
PORCEREANU Natalia, MD; JUCOVSCHI
Constantin, MD; TCACIUC Eugeniu, MD
COŞNEANU Elena
Metodă de pronosticare a insuficienţei
pancreatice exocrine la pacienţii cu diabet
zaharat tip 1
Invenţia se referă la medicină, în special la
gastroenterologie şi endocrinologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se înregistrează datele anamnestice şi anume durata diabetului zaharat (DDZ) şi intensitatea
monitorizării glicemice (IMG), se efectuează
examenul clinic cu stabilirea punctajului neuropatiei diabetice periferice conform scorului
Toronto (NDP) şi neuropatiei autonome cardiovasculare stabilite cu ajutorul bateriei de
teste Ewing (NAC) şi se calculează funcţia
discriminantă (F) conform formulei:
F = 3,532 - 0,157·NDP - 0,876·IMG 0,104·NAC - 0,079·DDZ,
şi dacă F<0, se pronostichează prezenţa insuficienţei exocrine pancreatice, iar dacă
F>0, se pronostichează lipsa insuficienţei
exocrine pancreatice.

(54)

(57)

Метод прогнозирования экзокринной
недостаточности поджелудочной железы у пациентов с сахарным диабетом
1-го типа
Изобретение относится к медицине, в
частности к гастроэнтерологии и эндокринологии.
Сущность изобретения заключается в
том, что регистрируют анамнестические
данные, а именно длительность течения
сахарного диабета (ДТД) и частоту гликемического мониторинга (ЧГМ), проводят
клиническое обследование с определением баллов периферической диабетической невропатии согласно шкале Торонто
(ПДН)
и
вегетативной
сердечнососудистой невропатии, определенной
при помощи тестовой батареи Ewing
(КВН), и вычисляют дискриминантную
функцию (F) по формуле:
F = 3,532 - 0,157 · ПДН - 0,876 · ЧГМ 0,104 · КВН - 0,079 · ДТД,
и если F<0, прогнозируют наличие экзокринной недостаточности поджелудочной
железы, а если F>0, прогнозируют отсутствие экзокринной недостаточности поджелудочной железы.

Revendicări: 1

(54)

(57)

*
* *
Method for predicting pancreatic exocrine
insufficiency in patients with type 1 diabetes
The invention relates to medicine, in particular to gastroenterology and endocrinology.
Summary of the invention consists in that are
recorded the anamnestic data, namely the
duration of diabetes mellitus (DDM) and the
frequency of glycemic monitoring (FGM), is
conducted the clinical examination with the
scoring of peripheral diabetic neuropathy according to the Toronto (PDN) score and cardiovascular autonomic neuropathy established using the Ewing’s tests battery (CAN)
and is calculated the discriminant function (F)
by the formula:
F = 3.532 - 0.157PDN - 0.876FGM 0.104CAN - 0.079DDM,
and if F<0, the presence of pancreatic exocrine insufficiency is predicted, and if F>0,
the absence of pancreatic exocrine insufficiency is predicted.
Claims: 1
*
*

*

П. формулы: 1
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(54) Metodă de identificare a markerului antiCMV IgG în serul sangvin uman
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la o
metodă de identificare a markerului infecţiei
hemotransmisibile,
provocate
cu
citomegalovirus şi poate fi utilizată pentru diagnosticul de laborator în scop ştiinţific sau
practic.
Esenţa invenţiei constă în efectuarea testului
imunoenzimatic cu identificarea markerului
anti-CMV IgG, iar pentru rezultate echivoce
se efectuează testul, care include elaborarea
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containing negative anti-CMV IgG serum and
a neutralizing control, containing positive anti-CMV IgG serum, then is used a plate with
wells for anti-CMV IgG, into which reagents
are added: 100 μl of control reagent is added
into well A1, 100 μl of neutralizing control is
added into well B1, 50 μl of diluted test serum (100 μl of sample diluent containing tris
buffer, 0.1% Procline 300 and 5 μl of test serum) and 50 μl of control reagent is added into wells C1, E1 and G1, and 50 μl of test serum diluted in a ratio of 1:20 and 50 μl of
neutralizing control is added into wells D1,
F1 and H, then the samples are incubated at
37C, for 30 min, after which all wells are
washed 5 times with buffer solution, containing Tris-HCl buffer, 0.5% Tween 20 and
0.1% Procline 300 and diluted with distilled
water in a ratio of 1:25, then into all wells,
except A1, is added 100 μl of conjugated enzyme, containing anti-human immunoglobulin
IgG and peroxidase, thereafter are incubated
at 37C, for 30 min, then all wells are rewashed 5 times with buffer solution and is
added 50 μl of chromogen, containing citrate
phosphate buffer solution, hydrogen peroxide
and 50 μl of substrate, containing tetramethylbenzidine buffer solution and are incubated at 37C, for 10 min, after which the
reaction is stopped by adding 100 μl of 0.5 M
sulfuric acid, then are determined the optical
density values at a wavelength of 450/620
nm and is calculated by the formula: control
reagent/neutralizing control for anti-CMV
IgG, if the ratio is less than 2.0 is determined
a negative result, and if greater than 2.0 - a
positive result.

unui martor reagent, care conţine ser negativ
anti-CMV IgG şi unui martor neutralizant, care conţine ser pozitiv anti-CMV IgG, apoi se
utilizează un strip cu godeuri pentru antiCMV IgG, în care se adaugă reagenţii: în
godeul A1 se adaugă 100 µl de martor
reagent, în godeul B1 se adaugă 100 µl de
martor neutralizant, în godeurile C1, E1 şi
G1 se adaugă câte 50 µl de ser cercetat diluat (100 µl de diluant de probă, care conţine
Tris buffer, 0,1% Proclin 300 şi 5 µl ser cercetat) şi câte 50 µl de martor reagent, iar în
godeurile D1, F1 şi H1 se adaugă câte 50 µl
de ser cercetat diluat în raport de 1:20 şi câte
50 µl de martor neutralizant, apoi probele se
incubează la temperatura de 37°C, timp de
30 min, după care toate godeurile se spală
de 5 ori cu soluţie tampon, care conţine
Tris-HCI buffer, 0,5% Tween 20 şi 0,1%
Proclin 300 şi diluat cu apă distilată în raport
de 1:25, apoi în toate godeurile, cu excepţia
A1, se adaugă câte 100 µl de enzimă conjugată, care conţine imunoglobulină antiumană IgG şi peroxidază, după care se incubează la temperatura de 37°C, timp de 30
min, apoi toate godeurile repetat se spală de
5 ori cu soluţie tampon şi se adaugă câte 50
µl de cromogen, care conţine soluţie tampon
citrat fosfat, peroxid de hidrogen şi câte 50 µl
de substrat, care conţine soluţie tampon de
tetrametilbenzidi-nă şi se incubează la temperatura de 37°C, timp de 10 min, după care
reacţia se stopează prin adăugarea a câte
100 µl de acid sulfuric de 0,5 M, apoi se determină valorile densităţii optice la lungimea
de undă de 450/620 nm şi se calculează după formula: martor reagent/martor neutralizant pentru anti-CMV IgG, în cazul în care
raportul este mai mic de 2,0 se determină un
rezultat negativ, iar dacă este mai mare de
2,0 - un rezultat pozitiv.

Claims: 1
*
*
(54)

Revendicări: 1
*
(54)
(57)
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* *
Method for identifying anti-CMV IgG
marker in the human blood serum
The invention relates to medicine, in particular to a method for identifying a marker of
hemotransmissive infection caused by cytomegalovirus and can be used for laboratory
diagnosis for scientific or practical purposes.
Summary of the invention consists in carrying out the immunoenzyme test with identification of anti-CMV IgG marker, and for
doubtful results, a test is carried out, including the development of a control reagent,

(57)

*

Метод идентификации маркера антиCMV IgG в сыворотке крови человека
Изобретение относится к медицине, в
частности к способу идентификации маркера гемотрансмиссивной инфекции, вызванной цитомегаловирусом и может быть
использовано для лабораторной диагностики в научных или практических целях.
Сущность изобретения состоит в проведении иммуноферментного теста с идентификацией маркера анти-CMV IgG, а для
сомнительных результатов проводят тест,
который включает разработку контрольного реагента, который содержит отрицательную сыворотку анти-CMV IgG, и
нейтрализующего контроля, который со-

INVENŢII
держит положительную сыворотку антиCMV IgG, затем используют планшет с
лунками для анти-CMV IgG, в которую добавляют реагенты: в лунку А1 добавляют
100 мкл контрольного реагента, в лунку В1
добавляют 100 мкл нейтрализующего контроля, в лунках С1, Е1 и G1 добавляют по
50 мкл разведенной исследуемой сыворотки (100 мкл пробный разбавитель, содержащий трис-буфер, 0,1% Проклин 300
и 5 мкл исследуемой сыворотки) и по 50
мкл контрольного реагента, а в лунках D1,
F1 и H1 добавляют по 50 мкл разведенной исследуемой сыворотки при соотношении 1:20 и по 50 мкл нейтрализующего
контроля, затем пробы инкубируют при
температуре 37°С, в течение 30 мин, после чего все лунки промывают 5 раз с буферным раствором, содержащий трисHCl-буфер, 0,5% Tween 20 и 0,1% Проклин 300 и разбавленный дистиллированной водой при соотношении 1:25, затем во
все лунки, кроме A1, добавляют по 100
мкл конъюгированного фермента, содержащий анти-человеческий иммуноглобулин IgG и пероксидазу, после чего инкубируют при температуре 37°С, в течение
30 мин, затем все лунки повторно промывают 5 раз буферным раствором и добавляют по 50 мкл хромогена, содержащего
цитрат фосфатный буферный раствор,
перекись водорода, и по 50 мкл субстрата,
содержащего
тетраметилбензидиновый
буферный раствор, и инкубируют при
температуре 37°С, в течение 10 мин, после чего реакцию останавливают добавлением по 100 мкл 0,5 М серной кислоты,
затем определяют значения оптической
плотности при длине волны 450/620 нм и
рассчитывают по формуле: контрольный
реагент/нейтрализующий контроль для
анти-CMV IgG, в случае если соотношение меньше 2,0, определяют отрицательный результат, а если больше 2,0 - положительный результат.
П. формулы: 1
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(54) Supliment biologic activ
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în
special la suplimente pe bază de produse
apicole şi poate fi utilizată pentru producerea
suplimentelor biologic active cu acţiune fortifiantă.
Suplimentul biologic activ conţine extracte
hidroalcoolice din albine moarte, larve de
molie de ceară şi propolis, în următorul raport al ingredientelor, ml la 100 ml de produs:
extract din albine moarte
45-60
extract din larve de molie de
ceară
20-35
extract din propolis
15-30.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)
(57)

*
* *
Biologically active additive
The invention relates to the food industry, in
particular to additives based on beekeeping
products and can be used for the production
of biologically active additives with fortifying
action.
The biologically active additive comprises
water-alcohol extracts of dead bees, wax
moth larvae and propolis, in the following ratio of ingredients, ml per 100 ml of product:
extract of dead bees
45-60
extract of wax moth larvae
20-35
propolis extract
15-30.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

*
* *
Биологически активная добавка
Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к добавкам на
основе продуктов пчеловодства и может
быть использовано для производства
биологически активных добавок укрепляющего действия.
Биологически активная добавка содержит
водно-спиртовые экстракты пчелиного
подмора, личинок восковой моли и прополиса, в следующем соотношении ингредиентов, мл на 100 мл продукта:
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экстракт личинок восковой
моли
экстракт прополиса
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installed a cutting tool (2), rigidly connected to
the pusher (5). The second assembly (II) contains an intermediate mechanism that combines the first (I) and third (III) assembly, and
consists of a pipe (10) filled with plastic balls
(9) for transmitting the force from the electromagnet core (13) to the cutting tool (2).

45-60
20-35
15-30.

П. формулы: 1
Фиг.: 2
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(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
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(72) CIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD;
BOTEZ Ilie, MD; BOTEZ Dumitru, MD
(54) Răzuitor cu acţionare vibromecanică
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiilor
de maşini, în special la răzuitoare cu acţionare vibromecanică.
Răzuitorul, conform invenţiei, este format din
trei ansambluri (I, II, III). Primul ansamblu (I)
conţine un electromagnet, instalat pe carcasa (16) unui batiu, care conţine o bobină (15)
şi un miez (13), unite printr-un arc spiral (14).
În centrul miezului (13) este fixat un împingător (11). Al treilea ansamblu (III) conţine un
mecanism de răzuit, format dintr-o ţeavă rigidă (8), în care este instalată o sculă aşchietoare (2), unită rigid cu un împingător (5). Al
doilea ansamblu (II) conţine un mecanism
intermediar, care îmbină primul (I) şi al treilea
(III) ansamblu, şi este format dintr-o ţeavă
(10) umplută cu bile din plastic (9) pentru
transmiterea forţei de la miezul (13) electromagnetului la scula aşchietoare (2).

Claims: 1
Fig.: 3

(11)
(51)

(54)
(57)

*
* *
Шабер с вибромеханическим приводом
Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к шаберам с
вибромеханическим приводом.
Шабер, согласно изобретению, состоит из
трех узлов (I, II, III). Первый узел (I) содержит электромагнит, установленный на
корпусе (16) станины, который содержит
катушку (15) и сердечник (13), соединенные посредством винтовой пружины (14).
В центре сердечника (13) закреплен толкатель (11). Третий узел (III) содержит механизм для шабрения, состоящий из жесткой трубы (8), в которой установлен режущий инструмент (2), жестко соединенный с толкателем (5). Второй узел (II) содержит промежуточный механизм, объединяющий первый (I) и третий (III) узел,
и состоит из трубы (10), заполненной
пластмассовыми шариками (9) для передачи усилия от сердечника (13) электромагнита к режущему инструменту (2).
П. формулы: 1
Фиг.: 3

Revendicări: 1
Figuri: 3

(54)
(57)
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Scraper with vibromechanical drive
The invention relates to the field of mechanical engineering, in particular to scrapers with
vibromechanical drive.
The scraper, according to the invention, consists of three assemblies (I, II, III). The first
assembly (I) contains an electromagnet, installed on a frame body (16), which comprises
a coil (15) and a core (13), connected by
means of a coil spring (14). In the center of
the core (13) is fixed a pusher (11). The third
assembly (III) contains a scrapping mechanism, consisting of a rigid pipe (8), in which is

(11)
(51)
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MD
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Dispozitiv pentru determinarea grosimii
ţesuturilor vegetale
Invenţia se referă la cercetarea caracteristicelor materialelor, în special la dispozitive
pentru determinarea grosimii ţesuturilor vegetale prin metoda străpungerii lor.
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine un
şubler (1), pe baza ciocului mobil (7) al căruia este fixată o scoabă (2) cu două orificii
coaxiale filetate. În primul orificiu este fixat
un indicator gradat (4) cu ajutorul unui şurub
de prindere (11) pe partea laterală a scoabei
(2), iar în al doilea orificiu este fixat capătul
unui arc (6) cu un şurub (3) şi o contrapiuliţă
(8). Pe capătul liber al arcului (6), cu o şaibă
(9), este fixat capătul ascuţit al unui ac (5),
capătul opus al căruia este unit cu indicatorul
gradat (4). Acul (5) este amplasat cu posibilitatea deplasării în orificiul şurubului (3) şi
într-un orificiu străpuns, executat în ciocul
mobil (7) coaxial orificiilor scoabei (2).

Revendicări: 1
Figuri: 1

(54)
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*
* *
Device for determining the thickness of
plant tissues
The invention relates to the study of material
characteristics, in particular to devices for determining the thickness of plant tissues by
the method of their puncture.
The device, according to the invention, comprises a vernier caliper (1) on the base of the
movable jaw (7) of which is fixed a cramp iron
(2) with two coaxial threaded holes. A graduated indicator (4) is fixed in the first hole with a
clamp screw (11) on the side of the cramp iron
(2), and in the second hole, the end of a spring
(6) is fixed with a screw (3) and a nut (8). On
the free end of the spring (6), by means of a
washer (9), is fixed the sharp end of a needle
(5), the opposite end of which is connected to
the graduated indicator (4). The needle (5) is
placed with the possibility of moving in the hole
of the screw (3) and in a through hole, made in
the movable jaw (7) coaxially with the holes of
the cramp iron (2).

(54)
(57)

Устройство для определения толщины
растительных тканей
Изобретение относится к исследованию
характеристик материалов, в частности к
устройствам для определения толщины
растительных тканей методом их прокола.
Устройство, согласно изобретению, содержит штангенциркуль (1) на основе подвижной губки (7) которого закреплена
скоба (2) с двумя соосными резьбовыми
отверстиями. В первом отверстии закреплен градуированный индикатор (4) с помощью зажимного винта (11) сбоку скобы
(2), а во втором отверстии закреплен конец пружины (6) винтом (3) и гайкой (8).
На свободном конце пружины (6) с помощью шайбы (9) закреплен острый конец
иглы (5), противоположный конец которой
соединен с градуированным индикатором
(4). Игла (5) расположена с возможностью
перемещения в отверстии винта (3) и в
сквозном отверстии, выполненном в подвижной губке (7) соосно с отверстиями
скобы (2).
П. формулы: 1
Фиг.: 1

Claims: 1
Fig.: 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.

Orice persoană interesată poate face opoziție la acordarea brevetului în termen de 6 luni de la
data publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului. Opoziţia se face în scris şi motivat
la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea privind protecţia invenţiilor
nr. 50/2008.

A

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

Within 6 months from the publication of the mention of the grant of the patent, any person may
give notice of opposition to the patent granted. Opposition shall be reasoned and filed in writing with
AGEPI, on the grounds provided for in Article 57(2) of the Law No. 50/2008 on the Protection of Inventions.

B

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.

Любое лицо вправе подать в AGEPI возражение против предоставления патента в течение 6 месяцев с даты публикации сведений относительно решения о предоставлении патента.
Возражение подается в письменной форме на основании мотивов, предусмотренных в части (2)
статьи 57 Закона № 50/2008 об охране изобретений.

64

INVENŢII

MD - BOPI 2/2020

MD/EP 3106569 (13) T2
Int.Cl.: E02D 29/14 (2006.01.01)
E05C 3/12 (2006.01.01)
E05B 35/00 (2006.01.01)
(21)
e 2016 0003
(96)
15003681.2, 2015.12.29
(97)
3106569, 2019.09.04
(31)
20150408; 201531222U
(32)
2015.06.18; 2015.06.18
(33)
CZ; CZ
(71)(73) BERNDORF BÄDERBAU, S.R.O., CZ
(72)
CIESLAR Rudolf, CZ
(74)
LAZICOV Tatiana
(54)
Dispozitiv de închidere, în particular
(11)
(51)

the closing hole or perpendicular to it. The
rocker arm and the rocker lug are balanced
relative to the pin so that the closure is
maintained in a closed position.
Claims: 6
Fig.: 4

pentru închiderea orificiilor în construcții și tehnologice
Closure, particularly for closing construction and technological apertures
Крышка, в частности, для закрытия
строительных
и
технологических
отверстий
(57)

Dispozitiv de închidere, în particular pentru
închiderea orificiilor în construcții și tehnologice, al cărui principiu constă în aceea că,
în partea inferioară a capacului orificiului de
închidere, un balansoar este montat pivotant, partea funcțională a căruia în poziția
închisă a capacului se sprijină pe elementul
opus, care este fixat în orificiul de închidere. Balansoarul este fixat pivotant pe un
știft, care este fixat cu ajutorul unor scoabe
la partea inferioară a capacului. Axa
știftului, pe care este montat balansoarul,
poate fi paralelă cu axa longitudinală a
orificiului de închidere sau perpendiculară
cu
acesta.
Balansoarul
și
dintele
balansoarului sunt echilibrate în raport cu
știftul astfel, încât închiderea să fie
menținută în poziție închisă.
Revendicări: 6
Figuri: 4
*
*

(57)

*

A closure, particularly for closing construction and technological apertures, the principle of which consists in that on the bottom
side of the cover of the closing hole a rocker arm is pivotally mounted, the functional
part of which in the closed position of the
cover rests on the opposite element, which
is anchored in the closing hole. The rocker
arm is pivotally attached on a pin that is

MD/EP 3204025 (13) T2
Int.Cl.: A61K 35/74 (2015.01.01)
C12N 1/20 (2006.01.01)
A61P 1/00 (2006.01.01)
A61P 11/06 (2006.01.01)
A61P 29/00 (2006.01.01)
A61P 19/02 (2006.01.01)
A61P 25/28 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61P 27/02 (2006.01.01)
(21)
e 2017 0058
(96)
16731641.3, 2016.06.15
(97)
3204025, 2019.09.11
(87)
WO 2016/203220, 2016.12.22
(31)
201510469; 201520628; 201604566
(32)
2015.06.15; 2015.11.23; 2016.03.17
(33)
GB; GB; GB
(71)(73) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED, GB
(72)
GRANT George, GB; PATTERSON Angela
Margaret, GB; MULDER Imke, GB;
MCCLUSKEY Seanin, GB; RAFTIS Emma,
GB
(74)
PARASCA Dumitru
(54)
Compoziții care conțin tulpini bacteriene
(11)
(51)

Compositions
comprising
bacterial
strains
Композиции, содержащие бактериальные штаммы

on which the rocker arm is mounted, may
be either parallel to the longitudinal axis of
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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 în 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. În
special, prezenta invenție se referă la mai
multe secvențe peptidice noi și variantele
acestora derivate din moleculele HLA de
clasa I și de clasa II ale celulelor tumorale
umane care se pot folosi în formule de vaccin
pentru inducerea de răspunsuri imunitare
antitumorale
sau
drept
ținte
pentru
dezvoltarea de compuși sau celule active din
punct de vedere farmaceutic/imunologic.

Invenția furnizează compoziții conținând
tulpini bacteriene pentru tratarea şi prevenirea bolilor inflamatorii şi autoimune.
Revendicări: 12
Figuri: 73
Secvenţe: 9
*
*

(57)

*

The invention provides compositions comprising bacterial strains for treating and preventing inflammatory and autoimmune diseases.
Claims: 12
Fig.: 73
Sequences: 9

MD/EP 3236985 (13) T2
Int.Cl.: A61K 38/04 (2006.01.01)
C07K 7/00 (2006.01.01)
C07K 7/06 (2006.01.01)
C07K 7/08 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
(21)
e 2017 0224
(96)
15813809.9, 2015.12.16
(97)
3236985, 2019.09.25
(87)
WO 2016/102272, 2016.06.30
(31)
201423016; 201462096165P; 201501017
(32)
2014.12.23; 2014.12.23; 2015.01.21
(33)
GB; US; GB
(71)(73) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH, DE
(72)
WEINSCHENK Toni, DE; MAHR Andrea, DE;
FRITSCHE Jens, DE; MÜLLER Phillip, DE;
WIEBE Anita, DE; MISSEL Sarah, DE
(74)
SOKOLOVA Sofia
(54)
Noi peptide și combinații de peptide
(11)
(51)

pentru utilizare în imunoterapie împotriva
carcinomului hepatocelular (HCC) și altor
cancere
Novel peptides and combination of peptides for use in immunotherapy against
hepatocellular carcinoma (HCC) and other
cancers
Новые пептиды и комбинация пептидов для использования в иммунотерапии против гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) и других видов рака
(57)
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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

Revendicări: 15
Figuri: 4
Secvenţe: 348
*
*
(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 T-cell
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. In particular, the present
invention relates to several novel peptide
sequences and their variants derived from
HLA class I and class II molecules of human
tumor cells that can be used in vaccine compositions for eliciting anti-tumor immune responses or as targets for the development of
pharmaceutically / immunologically active
compounds and cells.
Claims: 15
Fig.: 4
Sequences: 348

INVENŢII
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MD/EP 3313851 (13) T2
Int.Cl.: C07D 495/04 (2006.01.01)
A61K 31/519 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61P 37/00 (2006.01.01)
e 2018 0444
16733379.8, 2016.06.22
3313851, 2019.11.06
WO 2016/207225, 2016.12.29
1555752
2015.06.23
FR

(21)
(96)
(97)
(87)
(31)
(32)
(33)
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR;
VERNALIS (R&D) LIMITED, GB
(72)
SZLÁVIK Zoltán, HU; KOTSCHY András,

(74)
(54)

(57)

HU; CHANRION Maïa, FR; DEMARLES
Didier, FR; GENESTE Olivier, FR; DAVIDSON James Edward Paul, GB; MURRAY
James Brooke, GB; SIPOS Szabolcs, HU;
PACZAL Attila, HU; BÁLINT Balázs, HU
MARGINE Ion
Noi derivați hidroxiester, procedeu pentru
prepararea lor și compoziții farmaceutice
care îi conțin
New hydroxyester derivatives, a process
for their preparation and pharmaceutical
compositions containing them
Новые производные гидроксиэфиров,
способ их получения и содержащие их
фармацевтические композиции
Compuși cu formula (I): unde R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R13, Ra, Rb, A și n sunt definiți în
descriere. Medicamente.
Revendicări: 45
*
*

(57)

*

Compounds of formula (1) R1, R2, R3, R4, R5,
R6, R7, R13, Ra, Rb, A and n are as defined in
the description. Medicaments containing
them for use in the treatment of cancers.

MD/EP 3347579 (13) T2
Int.Cl.: F01N 9/00 (2006.01.01)
F01N 13/04 (2010.01.01)
F01N 13/08 (2010.01.01)
F01N 1/16 (2006.01.01)
F01N 3/00 (2006.01.01)
(21)
e 2018 0690
(96)
16750823.3, 2016.08.10
(97)
3347579, 2019.09.25
(87)
WO 2017/041980, 2017.03.16
(31)
15002654
(32)
2015.09.10
(33)
EP
(71)(73) AKRAPOVIC D.D., SI
(72)
AKRAPOVIC Igor, SI; KLEMENC Jaka, SI;

(11)
(51)

(74)
(54)

(57)

SEDEJ Gasper, SI; VIPAVEC Simon, SI
SOKOLOVA Sofia
Sistem de eşapament pentru un motor
auto cu ardere internă
Exhaust system for an internal combustion automotive engine
Выхлопная система для автомобильного двигателя внутреннего сгорания
Un sistem de evacuare pentru un motor
auto cu combustie internă cuprinzând un
tract de evacuare stânga conectabil la un
grup stâng de cilindri și un tract de evacuare
dreapta conectabil la un grup drept de cilindri ai motorului auto cu ardere internă,
fiecare tub de evacuare cuprinzând o intrare
a tractului pentru recepția eșapamentului de
gaz evacuat din grupul de cilindri la care
este conectabil tractul de evacuare, cel puțin o deschidere de evacuare în atmosferă și
o conductă de conectare care se extinde
între orificiul de intrare și ieșirea de evacuare, inclusiv o deschidere de intrare pentru a
primi gaz de evacuare din tractul de intrare
și un orificiu de ieșire pentru transferul gazelor de eșapament spre orificiul de evacuare;
în care conducta de racord stânga și conducta de racord dreapta sunt unite pentru a
realiza o joncțiune a conductei care formează o deschidere de conectare comună pentru transferul gazelor de evacuare între
tracturi și în care sistemul de evacuare cuprinde cel puțin un element de supapă pentru deschiderea sau închiderea orificiului de
conectare comun.
Revendicări: 12
Figuri: 15

Claims: 45

*
*

*
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An exhaust system for an internal combustion
automotive engine, such as a V engine or
boxer engine, comprising a left exhaust tract
connectable to a left group of cylinders and a
right exhaust tract connectable to a right group
of cylinders of the engine, each exhaust tract
comprising a tract structure defining a tract
inlet for receiving exhaust gas ejected from the
group of cylinders to which the exhaust tract is
connectable, at least one exhaust outlet opening into the atmosphere, and a connection
pipe extending between the tract inlet and the
exhaust outlet, including an inlet aperture for
receiving exhaust gas from the tract inlet and
an outlet aperture for transferring exhaust gas
towards the exhaust opening; wherein the left
and the right connection pipe are joined to
realize a pipe junction such that the connection pipes form a common connection aperture, further comprising at least one valve
member for opening or closing the common
connection aperture.

INVENTIONS
Revendicări: 12
Figuri: 81
Secvenţe: 1
*
*
(57)

*

The invention provides compositions comprising bacterial strains for treating and
preventing inflammatory and autoimmune
diseases.
Claims: 12
Fig.: 81
Sequences: 1

Claims: 12
Fig.: 15

MD/EP 3360559 (13) T2
Int.Cl.: A61K 35/74 (2015.01.01)
A61P 11/06 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61K 35/745 (2015.01.01)
(21)
e 2018 0809
(96)
18165143.1, 2016.06.15
(97)
3360559, 2019.10.23
(31)
201510467; 201520501
(32)
2015.06.15; 2015.11.20
(33)
GB; GB
(71)(73) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED, GB
(72)
GRANT George, GB; PATTERSON Angela

(11)
(51)

(74)
(54)

(57)
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Margaret, GB; MULDER Imke, GB;
MCCLUSKEY Seanin, GB; RAFTIS Emma,
GB
PARASCA Dumitru
Compoziții conținând tulpini bacteriene
Compositions
comprising
bacterial
strains
Композиции, содержащие бактериальные штаммы
Invenţia furnizează compoziţii care cuprind
tulpini bacteriene pentru tratarea şi prevenirea bolilor inflamatorii şi autoimune.

MD/EP 3377485 (13) T2
Int.Cl.: C07D 405/06 (2006.01.01)
A61K 31/4427 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
(21)
e 2018 0923
(96)
16805664.6, 2016.11.17
(97)
3377485, 2019.09.25
(87)
WO 2017/087667, 2017.05.26
(31)
201562257088P
(32)
2015.11.18
(33)
US
(71)(73) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., JP
(72)
KEANEY Gregg F., US; WANG John, US;

(11)
(51)

GERARD Baudouin, US; ARAI Kenzo, JP;
LIU Xiang, US; ZHENG Guo Zhu, US; KIRA
Kazunobu, JP; TIVITMAHAISOON Parcharee, US; PRAJAPATI Sudeep, US; KOTAKE Yoshihiko, JP; KANADA SONABE
Regina Mikie, JP; MIYANO Masayuki, JP;
MURAI Norio, JP; BUONAMICI Silvia, US;
YU Lihua, US; PARK Eunice Sun, US;
SMITH Peter G., US; PAZOLLI Ermira, US;
LIM Kian Huat, US; CHANDA Arani, US;
ENDO Atsushi, US; THOMAS Michael P.,
US; CHAN Betty, US; NAGAO Satoshi, JP;
GEARHART Nicholas C., US

INVENŢII
(74)
(54)

(57)

MD - BOPI 2/2020

MARGINE Ion
Formă în stare solidă a unor compuși de
piridină pladienolidă și metode de utilizare
A solid state form of pladienolide pyridine compounds and methods of use
Твердотельная форма пиридиновых
соединений пладиенолида и способы
их применения
Prezenta descriere prevede o nouă formă
solidă a compușilor de piridină pladienolidă,
compoziții cuprinzând cel puțin o astfel de
formă de stare solidă și metode de preparare și utilizare a acestora. Noua formă în
stare solidă a compușilor de piridină pladienolidă poate fi utilă în tratamentul cancerului, cum ar fi, de exemplu, cancerele în
care sunt cunoscuți ca fiind utili, agenții care
vizează spliceozomul și mutațiile din acesta.

(21)
(96)
(97)
(87)
(31)
(32)
(33)
(71)(73)

e 2018 1134
16816667.6, 2016.12.19
3405471, 2019.10.30
WO 2017/125224, 2017.07.27
1650411
2016.01.19
FR
LES LABORATOIRES SERVIER, FR;
VERNALIS (R&D) LIMITED, GB

(72)

PACZAL Attila, HU; SZLÁVIK Zoltán, HU;
KOTSCHY András, HU; CHANRION Maïa,
FR; MARAGNO Ana Leticia, FR; GENESTE
Olivier, FR; DEMARLES Didier, FR;
BÁLINT Balázs, HU; SIPOS Szabolcs, HU
MARGINE Ion

(74)
(54)

Revendicări: 16
Figuri: 7
*
*
(57)

*

The present disclosure provides a novel
solid state form of pladienolide pyridine
compounds, compositions comprising at
least one such solid state form, and methods of preparation and use and the same.
The novel solid state form of pladienolide
pyridine compounds may be useful in the
treatment of cancer, such as, for example,
cancers in which agents that target the
spliceosome and mutations therein are
known to be useful.

(57)

Noi derivați de amoniu, procedeu pentru
prepararea acestora și compoziții farmaceutice care îi conțin
New ammonium derivatives, a process
for their preparation and pharmaceutical
compositions containing them
Новые производные аммония, способ
их получения и содержащие их фармацевтические композиции
Compuși cu formula (I): în care R1, R2, R3,
R4, R5, R6 și Y sunt definiți în descriere.
Revendicări: 31
*
*

(57)

*

Compounds of formula (I): wherein R1, R2,
R3, R4, R5, R6 and Y are as defined in the
description.

Claims: 16
Fig.: 7

(11)
(51)

MD/EP 3405471 (13) T2
Int.Cl.: C07F 9/6561 (2006.01.01)
A61P 35/00 (2006.01.01)
A61K 31/661 (2006.01.01)
A61K 31/519 (2006.01.01)
C07D 495/04 (2006.01.01)

Claims: 31
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului
Nr.
crt.

(11) Nr.
brevet

1

Cod
ST. 3
OMPI
DK

4639

(13) Cod
ST. 16
OMPI
C1

2

MD

4640

C1

(51) Indici de clasificare
C07D 213/30 (2006.01)
C07D 213/40 (2006.01)
C07D 213/61 (2006.01)
C07D 213/64 (2006.01)
C07D 213/74 (2006.01)
C07D 213/78 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61K 31/435 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
C07D 277/00 (2006.01)
A61K 31/426 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)

(21) Nr. depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr. BOPI

a 2016 0066

2012.07.06

7/2019

a 2019 0021

2019.04.01

7/2019

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

1
1

Cod
ST. 3
OMPI
2
MD

3
1348

(13) Cod
ST. 16
OMPI
4
Z

2

MD

1349

Z

3

MD

1350

Z

4

MD

1351

Z

5

MD

1352

Z

(51) Indici de clasificare
5
A01C 1/06 (2006.01)
A01G 7/06 (2006.01)
A01N 47/28 (2006.01)
A01N 55/02 (2006.01)
A01N 59/10 (2006.01)
A01N 59/14 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
C07C 53/10 (2006.01)
C07C 251/70 (2006.01)
C05C 9/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01K 67/033 (2016.01)
G01N 1/28 (2016.01)
G01N 1/34 (2016.01)
C01B 15/01 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 20/10 (2016.01)
A23K 20/174 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A23K 20/28 (2016.01)
A61D 7/00 (2016.01)
A61P 33/10 (2016.01)
A23L 25/00 (2016.01)
B65B 31/00 (2006.01)
B65B 31/02 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/576 (2006.01)

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

(45) Nr.
BOPI

6
s 2018 0052

7
2018.05.29

8
7/2019

s 2018 0074

2018.07.16

7/2019

s 2018 0083

2018.08.01

7/2019

s 2018 0118

2018.12.07

7/2019

s 2018 0108

2018.11.14

7/2019

INVENŢII

MD - BOPI 2/2020

1
6

2
MD

3
1353

4
Z

7
8

MD
MD

1354
1355

Z
Z

5
A61K 35/742 (2015.01)
A61D 7/00 (2015.01)
A61D 9/00 (2015.01)
C12G 1/00 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 15/00 (2006.01)

6
s 2018 0022

7
2018.03.21

8
7/2019

s 2018 0081
s 2018 0010

2018.08.01
2018.02.20

7/2019
7/2019
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II
Soiuri de plante / Plant varieties /
Сорта растений

P

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

L

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

П

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

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

Nr. depozit/
Data depozit

a. Titularul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea soiului

Numărul de brevet/
Data acordării

No.

Application
number/
Filing date

a. Holder
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety denomination

Patent
number /Date of
grant

№
п/п

Номер заявки/
Дата подачи

а. Патентообладатель
b. Селекционер

Название вида
(Ботанический таксон)

Наименование
сорта

Sonoma

Номер патента/
Дата
предоставления
патента
315 / 2019.10.31

Oneida

316 / 2019.10.31

Almagro

317 / 2019.10.31

1

v 2018 0034 /
2018.12.27

a. BEJO ZADEN BV, NL;
DE GROOT EN SLOT
B.V., NL
b. BEJO ZADEN BV, NL;
DE GROOT EN SLOT
B.V., NL

2

v 2018 0036 /
2018.12.27

a. BEJO ZADEN BV, NL;
DE GROOT EN SLOT
B.V., NL
b. BEJO ZADEN BV, NL;
DE GROOT EN SLOT
B.V., NL

3

v 2018 0035 /
2018.12.27

a. BEJO ZADEN BV, NL;
DE GROOT EN SLOT
B.V., NL
b. BEJO ZADEN BV, NL;
DE GROOT EN SLOT
B.V., NL

CEAPĂ
(Allium cepa)
Onion
(Allium cepa)
Лук
(Allium cepa)
CEAPĂ
(Allium cepa)
Onion
(Allium cepa)
Лук
(Allium cepa)
CEAPĂ
(Allium cepa)
Onion
(Allium cepa)
Лук
(Allium cepa)
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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 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/
sau http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.

L

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI, as established by Law No. 38/2008 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
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ or
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ and on DVD carrier in the AGEPI library.
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TRADEMARKS

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

Î

n conformitate cu Legea nr. 38/2008 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) 044699
(220) 2019.08.08
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova
(540)

(210) 044748
(220) 2019.08.20
(730) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., RO
391 Calea Vacaresti, 4th floor, 2nd Section,
4th district, Bucharest, România
(540)

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor; toate
produsele incluse în clasa 33, cu excepţia
vinurilor de Xeres.

(511) NCL(11-2019)
29 - gustări gata preparate care conţin în principal
cartofi, nuci, produse din nuci, seminţe,
fructe sau alte produse vegetale sau combinaţii ale acestora inclusiv chipsuri de
cartofi, cartofi prăjiţi (potato crisps), chipsuri
de taro, gustări din carne de porc, gustări din
carne de vită, gustări pe bază de soia; toate
produsele sus-menţionate, cu excepţia bulionurilor şi supelor;

(210) 044747
(220) 2019.08.20
(730) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., RO
391 Calea Vacaresti, 4th floor, 2nd Section,
4th district, Bucharest, România
(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - gustări gata preparate care conţin în principal
cartofi, nuci, produse din nuci, seminţe,
fructe sau alte produse vegetale sau combinaţii ale acestora inclusiv chipsuri de
cartofi, cartofi prăjiţi (potato crisps), chipsuri
de taro, gustări din carne de porc, gustări din
carne de vită, gustări pe bază de soia; toate
produsele sus-menţionate, cu excepţia bulionurilor şi supelor;

30 - gustări gata preparate care conţin în principal
boabe, porumb, cereale, alte produse vegetale sau combinaţii ale acestora, inclusiv
chipsuri de porumb, chipsuri de tortilla, fulgi
pita, fulgi de orez, turte din orez, biscuiţi din
orez, biscuiţi, covrigei, gustări expandate,
floricele de porumb, floricele de porumb şi
alune caramelizate, batoane pe bază de cereale sau porumb; toate produsele susmenţionate, cu excepţia pizzei.

(210) 044950
(220) 2019.10.03
(730) SEDER ESTABLISHMENT LIMITED, MT
Office 16, Verdala Business Centre, Level 1,
LM Complex, Brewery Street, Mriehel
Birkirkara, BKR 3000, Malta
(540)

30 - gustări gata preparate care conţin în principal
boabe, porumb, cereale, alte produse vegetale sau combinaţii ale acestora, inclusiv
chipsuri de porumb, chipsuri de tortilla, fulgi
pita, fulgi de orez, turte din orez, biscuiţi din
orez, biscuiţi, covrigei, gustări expandate,
floricele de porumb, floricele de porumb şi
alune caramelizate, batoane pe bază de cereale sau porumb; toate produsele susmenţionate, cu excepţia pizzei.
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(591) Culori revendicate: albastru, albastrudeschis, azuriu, negru, galben, alb, verde.
(511) NCL(11-2019)
30 - dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat, pişcoturi; biscuiţi; biscuiţi
conţinând ingrediente cu aromă de ciocolată;
biscuiţi cu fructe; biscuiţi cu aromă de fructe;
prăjitură pentru micul dejun; brioşe; tort cu
caramel; prăjituri cu brânză; biscuiţi de
ciocolată; prăjituri cu ciocolată; napolitane cu
caramel şi ciocolată; produse de patiserie cu
ciocolată; napolitane învelite în ciocolată;
prăjituri cu cremă; plăcinte cu smântână;
ecleruri; patiserie; produse de patiserie
conţinând creme; înveliş pentru rulouri de
primăvară; biscuiţi dulci pentru consum
uman; coşuleţe din foietaj umplute cu diverse
garnituri (vol-au-vent); napolitane; dulciuri
sub formă de batoane; bomboane de
ciocolată; batoane de ciocolată; batoane
dulci; tablete de ciocolată umplute; batoane
de ciocolată cu lapte; praline; praline de
ciocolată; dulciuri (bomboane) care conţin
fructe; batoane de cereale; prăjituri de cereale pentru consum uman; gustări pe bază de
cereale; produse de cofetărie şi îngheţate;
îngheţată; prăjituri din iaurt îngheţate; produse de cofetărie cu gheaţă; batoane de
îngheţată; torturi de îngheţată; deserturi cu
îngheţată; ciocolată de băut; băuturi pe bază
de ciocolată cu lapte; clătite americane; torturi; produse pe bază de ciocolată; arome
pentru prăjituri; rulouri cu scorţişoară; produse de cofetărie din ciocolată conţinând
praline; produse de cofetărie cu aromă de
praline; creme pe bază de ciocolată; ornamente din ciocolată pentru pomul de
Crăciun; ciocolată pentru produse de cofetărie şi pâine; baghete dulci; cornuri;
ciocolată; ciocolată de casă sub formă de
foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate;
fructe trase în ciocolată; batoane de nuga
învelite în ciocolată; gofre de ciocolată; produse de cofetărie care conţin gem; produse
de cofetărie care conţin jeleu; produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe; produse de cofetărie umplute cu alcool; batoane
de cereale şi batoane energizante; tarte şi
biscuiţi (pişcoturi); ciocolată aerată; produse
de brutărie; dulciuri; rulade umplute cu
cremă; rulade; croissante; jeleuri; jeleuri în
formă de ursuleţi gumaţi, jeleuri gumate;
jeleuri de fructe (cofetărie); caramele; tablete
(dulciuri); caramele umplute; caramele tari
învelite în zahăr; ciocolate sub formă de figurine.
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(531) CFE(8) 03.07.17; 06.01.04; 18.05.03; 18.05.10;
25.12.03; 26.03.23; 27.03.15; 27.05.24;
29.01.15.

(210) 044994
(220) 2019.10.11
(730) JXTG Nippon Oil & Energy Corporation,
JP
1-2, Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo,
Japonia
(540)

(511) NCL(11-2019)
01 - fluide pentru transmisii; lichide de frână; fluide pentru circuite hidraulice; aditivi chimici
pentru carburanţi; aditivi chimici pentru uleiuri; preparate antifierbere pentru agenţii de
răcire ai motoarelor; antidetonanţi pentru
motoare cu ardere internă; aditivi dispersanţi
pentru benzine; agenţi de răcire pentru motoare de vehicule; lichid pentru servodirecţie;
produse pentru economisirea combustibilului;
produse chimice pentru purificarea uleiurilor;
produse chimice incluse în această clasă;
materiale plastice neprelucrate (materiale
plastice în formă primară);
03 - lichid de spălare; soluţii de ştergere, întreţinere şi curăţare a maşinilor; detergenţi
pentru curăţarea automobilelor; produse
pentru lustruirea automobilelor; produse
pentru lustruirea vehiculelor; preparate
pentru curăţare şi lustruire.

(210) 044995
(220) 2019.10.11
(730) JXTG Nippon Oil & Energy Corporation,
JP
1-2, Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo,
Japonia

MĂRCI
(540)
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(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;

(591) Culori revendicate: alb, negru, portocaliu,
roşu, roşu-deschis, roşu-închis.
(511) NCL(11-2019)
01 - fluide pentru transmisii; lichide de frână; fluide pentru circuite hidraulice; aditivi chimici
pentru carburanţi; aditivi chimici pentru uleiuri; preparate antifierbere pentru agenţii de
răcire ai motoarelor; antidetonanţi pentru
motoare cu ardere internă; aditivi dispersanţi
pentru benzine; agenţi de răcire pentru motoare de vehicule; lichid pentru servodirecţie;
produse pentru economisirea combustibilului;
produse chimice pentru purificarea uleiurilor;
produse chimice incluse în această clasă;
materiale plastice neprelucrate (materiale
plastice în formă primară);

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(8) 24.09.02; 24.09.11; 27.05.10.

(210) 045021
(220) 2019.10.15
(730) FOP-STAR S.R.L., MD
Str. Ceucari nr. 9/3, of. 9,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540)

03 - lichid de spălare; soluţii de ştergere, întreţinere şi curăţare a maşinilor; detergenţi
pentru curăţarea automobilelor; produse
pentru lustruirea automobilelor; produse
pentru lustruirea vehiculelor; preparate
pentru curăţare şi lustruire.
(531) CFE(8) 01.15.23; 26.11.21; 26.15.01; 27.05.03;
29.01.15.

(210) 045018
(220) 2019.10.17
(730) AGENŢIA DE INVESTIŢII, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 134,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: galben-pal, gri-pal, roşu,
negru.
(511) NCL(11-2019)
35 - sondaje de opinie, elaborare de sondaje de
opinie, proiectare de studii ale opiniei publice, studii de sondaje de opinie cu privire la
piaţă, realizare de studii de piaţă care implică
sondaje de opinie, marketing direct, asistenţă
în marketing, consultanţă în marketing, cam-
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panii de marketing, informaţii de marketing,
previzionare de marketing, marketing pe
Internet, marketing pentru evenimente, efectuarea studiilor de marketing, servicii de
marketing comercial, consultanţă profesională în marketing, analiza tendinţelor de
marketing, întocmire de rapoarte de marketing, servicii de consultanţă în marketing, analiza în domeniul marketingului, consultanţă
pentru managementul marketingului, marketing destinat unui anumit scop, proiectare de
studii de marketing, elaborare de studii de
marketing, marketing de baza de date, servicii de consultanţă privind marketingul, servicii de consiliere privind marketingul, evaluări statistice ale datelor de marketing, consultanţă în materie de marketing direct, furnizare de servicii de consiliere privind marketingul, servicii de consultanţă în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanţă în
domeniul marketingului afiliat, consultanţă în
domeniul managementului afacerilor şi al
marketingului, furnizare de consultanţă în
marketing în domeniul mediilor sociale, informaţii sau solicitări de informaţii în domeniul afacerilor şi al marketingului, cercetarea
de piaţă şi studii de marketing, studii de
piaţă, studii privind imaginea companiei,
studii privind eficienţa afacerilor, analiza
studiilor de piaţă, studii statistice în domeniul
afacerilor, servicii de studii de piaţă, efectuare de studii de piaţă, rapoarte şi studii de
piaţă, studii economice în scopuri comerciale, studii de relaţii cu publicul, cercetare şi
studii în domeniul afacerilor, furnizare de
informaţii despre studii de piaţă, pregătire de
rapoarte şi studii de piaţă, colectarea de informaţii privind studiile de piaţă, analiza
datelor şi statisticilor studiilor de piaţă, realizare de studii în domeniul relaţiilor publice,
studiu de piaţă şi analiza studiilor de piaţă.

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045067
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045068
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 04.05.04; 04.05.05; 21.01.14; 27.05.17;
29.01.14.

(210) 045066
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

MĂRCI
(210) 045069
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045070
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045071
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 2/2020
(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045072
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045073
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.
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(210) 045074
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045077
(220) 2019.10.25
(730) PALADI Ion, MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 42, ap. 111 A,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
COSTONDOI Vladimir, MD
Str. Valea Trandafirilor nr. 16, ap. 42,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045075
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045076
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 045091
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045092
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
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Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 2/2020
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045093
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045094
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe

(210) 045095
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045096
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045097
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

TRADEMARKS
(210) 045106
(220) 2019.11.05
(730) Intercontinental Great Brands LLC, US
100 Deforest Avenue, East Hanover, New
Jersey 07936, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 045098
(220) 2019.11.04
(730) MOSCALU Veronica, MD
Str. Ion Creangă nr. 84, ap. 3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

(210) 045105
(220) 2019.11.05
(730) Intercontinental Great Brands LLC, US
100 Deforest Avenue, East Hanover, New
Jersey 07936, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis,
albastru-deschis.
(511) NCL(11-2019)
29 - produse lactate, în special deserturi lactate şi
deserturi reci din produse lactate, inclusiv
spume de lapte, creme şi iaurturi;
30 - îngheţate, produse de cofetărie îngheţate,
deserturi, deserturi răcite; amestecuri de
copt; preparate pe bază de cereale, cereale
pentru dejun.
(531) CFE(8) 27.05.02; 29.01.13.

(210) 045108
(220) 2019.11.07
(730) SILVESTRU Aurelian, MD
Str. Constantin Stere nr. 4, ap. 8,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
TOCONO S.R.L., firmă de creaţie, MD
Str. Nicolae Iorga nr. 1/A,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - produse lactate, în special deserturi lactate şi
deserturi reci din produse lactate, inclusiv
spume de lapte, creme şi iaurturi;
30 - îngheţate, produse de cofetărie îngheţate,
deserturi, deserturi răcite; amestecuri de
copt; preparate pe bază de cereale, cereale
pentru dejun.
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MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "Liceul", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru pictură şi pentru artişti;
pensule; materiale didactice şi de instruire;
folii, pelicule şi pungi din plastic pentru
ambalare şi împachetare; caractere şi clişee
tipografice;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.15; 05.13.04; 13.01.05;
20.01.03; 24.07.01; 26.01.21; 27.05.09.

(210) 045114
(220) 2019.10.31
(730) SEDER ESTABLISHMENT LIMITED, MT
Office 16, Verdala Business Centre, Level 1,
LM Complex, Brewery Street, Mriehel
Birkirkara, BKR 3000, Malta
(540)

MD - BOPI 2/2020
pentru rulouri de primăvară; biscuiţi; biscuiţi
dulci pentru consum uman; biscuiţi tradiţionali; biscuiţi de ciocolată; biscuiţi din cereale
sau făină; biscuiţi pentru consum uman; biscuiţi conţinând ingrediente cu diverse arome;
biscuiţi dulci sau săraţi pentru consum uman,
cu sau fără glazură şi/sau umpluturi; coşuleţe
din foietaj umplute cu diverse garnituri (volau-vent); dulciuri sub formă de batoane;
pişcoturi; biscuiţi cu cremă; brioşe, prăjituri;
cornuri simple sau cu diverse umpluturi;
rulouri umplute; biscuiţi sub formă de rulouri;
produse de brutărie, de cofetărie, ciocolată şi
deserturi, cacao; ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie; ciocolată;
ciocolată albă; ciocolată neagră; ciocolată cu
lapte; produse pe bază de cacao sau
ciocolată; bomboane de ciocolată; produse
de cofetărie din ciocolată conţinând praline;
glazuri cu aromă de ciocolată; praline; bomboane; batoane de ciocolată; batoane de
ciocolată cu diverse umpluturi; ciocolată
umplută; tablete de ciocolată; tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii;
bomboane de ciocolată cu umplutură cu diverse sortimente; umpluturi pe bază de
ciocolată; ornamente din ciocolată pentru
pomul de Crăciun; bomboane pentru pomul
de Crăciun; îngheţată; băuturi pe bază de
ciocolată.
(531) CFE(8) 03.07.17; 06.01.04; 26.03.23; 27.05.24;
29.01.13.

(210) 045115
(220) 2019.10.31
(730) SEDER ESTABLISHMENT LIMITED, MT
Office 16, Verdala Business Centre, Level 1,
LM Complex, Brewery Street, Mriehel
Birkirkara, BKR 3000, Malta
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, alb, negru.
(511) NCL(11-2019)
30 - dulciuri; patiserie; produse de patiserie
conţinând creme; produse de patiserie cu
ciocolată; napolitane; napolitane cu sau fără
glazură şi/sau umpluturi; prăjituri cu cremă;
prăjitură pentru micul dejun; brioşe; tort cu
diferite umpluturi; plăcinte; ecleruri; înveliş

(511) NCL(11-2019)
30 - dulciuri; patiserie; produse de patiserie
conţinând creme; produse de patiserie cu
ciocolată; napolitane; napolitane cu sau fără
glazură şi/sau umpluturi; prăjituri cu cremă;
prăjitură pentru micul dejun; brioşe; tort cu
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TRADEMARKS

diferite umpluturi; plăcinte; ecleruri; înveliş
pentru rulouri de primăvară; biscuiţi; biscuiţi
dulci pentru consum uman; biscuiţi tradiţionali; biscuiţi de ciocolată; biscuiţi din cereale
sau făină; biscuiţi pentru consum uman; biscuiţi conţinând ingrediente cu diverse arome;
biscuiţi dulci sau săraţi pentru consum uman,
cu sau fără glazură şi/sau umpluturi; coşuleţe
din foietaj umplute cu diverse garnituri (volau-vent); dulciuri sub formă de batoane;
pişcoturi; biscuiţi cu cremă; brioşe, prăjituri;
cornuri simple sau cu diverse umpluturi;
rulouri umplute; biscuiţi sub formă de rulouri;
produse de brutărie, de cofetărie, ciocolată şi
deserturi, cacao; ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie; ciocolată;
ciocolată albă; ciocolată neagră; ciocolată cu
lapte; produse pe bază de cacao sau
ciocolată; bomboane de ciocolată; produse
de cofetărie din ciocolată conţinând praline;
glazuri cu aromă de ciocolată; praline; bomboane; batoane de ciocolată; batoane de
ciocolată cu diverse umpluturi; ciocolată
umplută; tablete de ciocolată; tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii;
bomboane de ciocolată cu umplutură cu diverse sortimente; umpluturi pe bază de
ciocolată; ornamente din ciocolată pentru
pomul de Crăciun; bomboane pentru pomul
de Crăciun; îngheţată; băuturi pe bază de
ciocolată.
(531) CFE(8) 27.05.09.

(210) 045116
(220) 2019.10.31
(730) KANDIA DULCE SA, RO
Sos.Viilor, nr. 20, 050156,
Bucureşti, România
(540)

(531) CFE(8) 02.09.01; 27.05.01; 29.01.13.
sector

(591) Culori revendicate: roşu, alb, roşu-închis.
(511) NCL(11-2019)
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30 - dulciuri; patiserie; produse de patiserie
conţinând creme; produse de patiserie cu
ciocolată; napolitane; napolitane cu sau fără
glazură şi/sau umpluturi; prăjituri cu cremă;
prăjitură pentru micul dejun; brioşe; tort cu
diferite umpluturi; plăcinte; ecleruri; înveliş
pentru rulouri de primăvară; biscuiţi; biscuiţi
dulci pentru consum uman; biscuiţi tradiţionali; biscuiţi de ciocolată; biscuiţi din cereale
sau făină; biscuiţi pentru consum uman; biscuiţi conţinând ingrediente cu diverse arome;
biscuiţi dulci sau săraţi pentru consum uman,
cu sau fără glazură şi/sau umpluturi; coşuleţe
din foietaj umplute cu diverse garnituri (volau-vent); dulciuri sub formă de batoane;
pişcoturi; biscuiţi cu cremă; brioşe, prăjituri;
cornuri simple sau cu diverse umpluturi;
rulouri umplute; biscuiţi sub formă de rulouri;
produse de brutărie, de cofetărie, ciocolată şi
deserturi, cacao; ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie; ciocolată;
ciocolată albă; ciocolată neagră; ciocolată cu
lapte; produse pe bază de cacao sau
ciocolată; bomboane de ciocolată; produse
de cofetărie din ciocolată conţinând praline;
glazuri cu aromă de ciocolată; praline; bomboane; batoane de ciocolată; batoane de
ciocolată cu diverse umpluturi; ciocolată
umplută; tablete de ciocolată; tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii;
bomboane de ciocolată cu umplutură cu diverse sortimente; umpluturi pe bază de
ciocolată; ornamente din ciocolată pentru
pomul de Crăciun; bomboane pentru pomul
de Crăciun; îngheţată; băuturi pe bază de
ciocolată.

5,
(210) 045120
(220) 2019.11.06
(730) Joseco Holdings Co. Limited, CY
Theimistokli Dervi, 48, Athienitis Centennial
Building, et. 3, oficiul 303, 1066, Nicosia,
Cipru
(540)

MĂRCI
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "ENERGY", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, albastru.
(511) NCL(11-2019)
09 - aparate, instrumente şi cabluri pentru electricitate; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei sau
utilizării energiei electrice;

MD - BOPI 2/2020
(540)

11 - aparate şi instalaţii de iluminat şi de încălzire
electrice;
35 - servicii de vânzare cu amănuntul şi angro în
legătură cu echipamente electrice;
37 - servicii de construcţii şi reparaţii a instalaţiilor
electrice; servicii de construcţii a liniilor şi
reţelelor electrice; servicii de consultanţă cu
privire la întreţinerea şi reparaţii de
echipamente electrice;
39 - transportul, distribuţia şi furnizarea energiei
electrice;
40 - servicii de reciclare a deşeurilor şi gunoiului;
transformarea şi tratarea deşeurilor prin
metode mecanice şi chimice, precum şi
sortarea acestora; transformarea sau prelucrare mecanică şi chimică a tuturor tipurilor
de lichide; tratarea apei; producerea energiei;

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(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) 26.04.17; 26.04.18; 27.05.24; 27.07.24;
29.01.12.

41 - pregătirea personalului în domeniul utilizării
echipamentelor electrice;
42 - servicii de proiectare a liniilor şi reţelelor
electrice; servicii de cercetare şi dezvoltare
în domeniul energiei; studii şi cercetări
tehnice.
(531) CFE(8) 01.15.23; 26.11.12; 26.13.25; 27.05.17;
29.01.12.

(210) 045130
(220) 2019.11.12
(730) Actsionerne Tovarystvo "Koblevo", UA
vul. Odeska, 6, s. Kobleve, Berezanskyj
rajon, Mykolajivska oblast 57453, Ucraina
(540)

(210) 045129
(220) 2019.11.11
(730) POLEACOV Denis, MD
Str. Pionerscaia nr. 3, ap. 44,
MD-3200, Bender, Republica Moldova

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

(210) 045152
(220) 2019.11.11
(730) CEBAN Olga, MD
Str. V. Lupu nr. 42 S, ap. 4 B,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 2/2020
(540)

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde.
(511) NCL(11-2019)
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 02.09.10; 27.05.08; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 045153
(220) 2019.11.11
(730) CEBAN Olga, MD
Str. V. Lupu nr. 42 S, ap. 4 B,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 045155
(220) 2019.11.11
(730) BULAN Dmitrii, MD
Str. Independenţei nr. 18, ap. 98,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
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(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511) NCL(11-2019)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală;
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;

MĂRCI
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(8) 01.15.24; 18.03.02; 18.03.23; 26.04.16;
26.04.18; 27.03.15; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.12.

(210) 045166
(220) 2019.11.14
(730) NOVAC Andrei, MD
Str-la Suvorov nr. 9, MD-3805,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 2/2020
(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, şi anume vinuri.
(531) CFE(8) 01.15.07; 27.05.07; 29.01.12.

(210) 045202
(220) 2019.11.21
(730) CHISELIOV Aliona, MD
Str. Smolean nr. 21,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 25.01.13; 25.01.25; 26.04.18; 27.05.19;
27.05.24.

(210) 045200
(220) 2019.11.18
(730) XIAOFU TIAN, UA
Str. Seredniofontansika nr.19-A, ap. 45,
Odessa, Ucraina
(540)

30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045203
(220) 2019.11.21
(730) CHISELIOV Aliona, MD
Str. Smolean nr. 21,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "wine", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: negru, roşu.
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MD - BOPI 2/2020
(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045205
(220) 2019.11.21
(730) CHISELIOV Aliona, MD
Str. Smolean nr. 21,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045204
(220) 2019.11.21
(730) CHISELIOV Aliona, MD
Str. Smolean nr. 21,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045206
(220) 2019.11.21
(730) CHISELIOV Aliona, MD
Str. Smolean nr. 21,
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez,
paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; făină
şi preparate din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi
conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de
condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045207
(220) 2019.11.21
(730) TCACENCO Alexandr, MD
Str. Kiev nr. 8, bloc 1, ap. 32,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 2/2020
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 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;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
40 - prelucrarea materialelor.
(531) CFE(8) 12.01.01; 12.01.09; 12.01.15; 12.01.16;
12.01.19; 12.01.21; 12.01.25; 27.05.17.

(210) 045233
(220) 2019.11.29
(730) CAZACU Igor, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 12, ap. 271,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
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;
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(591) Culori revendicate: negru, portocaliu de
diferite nuanţe, turcoaz de diferite nuanţe,
maro de diferite nuanţe, roşu de diferite
nuanţe, galben de diferite nuanţe, gri, alb.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

TRADEMARKS
(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 03.07.08; 03.07.25; 08.01.03; 19.07.01;
19.08.05; 27.05.02; 29.01.15.

(210) 045236
(220) 2019.12.02
(730) Welldone Trade Corp., PA
Str. Ricardo Arias, Torre Advanced Building,
or. Panama, Panama
(540)

(591) Culori revendicate: auriu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 24.01.13; 24.01.18; 24.01.19; 24.09.02;
24.09.08; 24.09.24; 24.13.01; 24.13.22;
27.05.01.

(210) 045241
(220) 2019.12.02
(730) GROIAN Nicolae, MD
Str. Lev Tolstoi nr. 24, bloc 1, ap. 370,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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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,

MĂRCI
buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 27.05.07; 29.01.02.

(210) 045242
(220) 2019.12.03
(730) COLUN Alexandru, MD
Str. Independenţei nr. 30, ap. 66,
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
CIUBUCOV Dmitri, MD
Str. K. Marksa nr. 129, ap. 4,
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 2/2020
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez,
paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi
preparate din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 02.09.01; 25.03.11; 25.03.13; 26.11.05;
27.05.09; 28.05.00.

(210) 045244
(220) 2019.12.03
(730) UZUN Dmitri, MD
Str. Florilor nr. 28, bloc 2, ap. 37,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 01.15.11; 26.11.13; 27.05.08.

(210) 045243
(220) 2019.12.03
(730) GLADCOV Serghei, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 2E, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; servicii operaţionale on-line de negociere, inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii
de negociere on-line în care vânzătorul
afişează produsele care urmează să fie oferite
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă
se face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea de produse şi servicii printr-o
reţea de calculatoare şi furnizare de feedback
evaluativ şi evaluări de produse şi servicii ale
vânzătorilor, evaluarea valorii şi a preţurilor
produselor şi a serviciilor oferite de vânzători,
evaluarea performanţei cumpărătorilor şi
vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţa globală de negociere în legătură cu
acestea; servicii de publicitate, servicii de
comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine,
gherete, chioşcuri şi tarabe;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
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MD - BOPI 2/2020

TRADEMARKS

(531) CFE(8) 02.01.16; 02.01.23; 18.01.01; 18.01.09;
27.05.01; 29.01.13.

Str. Veronica Micle nr. 7, MD-2091,
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045245
(220) 2019.12.04
(730) M.K.M. GROUP S.R.L., MD
MD-3541, Peresecina, Orhei,
Moldova
(540)

Republica

(511) NCL(11-2019)
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;

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "SISTEME DE SECURITATE", cu
excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 16.03.01; 16.03.11; 16.03.25; 24.17.02;
26.01.06; 27.05.01.

(210) 045247
(220) 2019.12.04
(730) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach, CH
Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, Elveţia
(540)

27 - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum
şi alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 07.03.11; 07.15.09; 07.15.20; 26.03.23;
26.05.01; 26.15.15; 26.15.25; 27.05.01.

(210) 045246
(220) 2019.12.04
(730) Alpine System S.R.L., MD
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(511) NCL(11-2019)
01 - produse chimice pentru utilizare în agricultură, horticultură şi silvicultură, în special
preparate pentru fortificarea plantelor,
preparate chimice sau biologice pentru managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creşterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea seminţelor, gene de
seminţe pentru producţia agricolă;
05 - preparate pentru distrugerea şi combaterea
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide,
pesticide.

MĂRCI
(210) 045248
(220) 2019.12.05
(730) SOBOL Angela, MD
Str. 31 August 1989 nr. 30, MD-5040,
Vărvăreuca, Floreşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez,
paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi
preparate din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte preparate de condimentare; gheaţă (apă îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

MD - BOPI 2/2020
(591) Culori revendicate: gri de diferite nuanţe, alb,
negru.
(511) NCL(11-2019)
34 - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; tutun de
rulat; tutun de pipă; produse din tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru uz
medical); trabucuri, ţigarille; brichete pentru
ţigarete; brichete pentru trabucuri; chibrituri;
articole pentru fumători; foiţe pentru ţigarete,
tuburi de ţigară, filtre pentru ţigarete; dispozitive de buzunar pentru formarea manuală de ţigarete; maşini de mână pentru injectarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigarete
electronice; lichide pentru ţigări electronice;
produse din tutun pentru a fi încălzite.
(531) CFE(8) 01.05.02; 01.05.24; 24.01.15; 24.01.20;
24.01.25; 27.05.09; 29.01.13.

(210) 045253
(220) 2019.12.03
(730) GHETIU Lucia, MD
Str. Nadejda Russo nr. 14, ap. 9,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045250
(220) 2019.12.05
(730) American-Cigarette Company (Overseas)
Limited, CH
Route de France 17, Boncourt, 2926, Elveţia
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "FITNESS", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 03.01.04; 03.01.22; 17.02.02; 17.02.04;
25.12.25; 26.05.15; 27.05.10.
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(210) 045254
(220) 2019.12.05
(730) TERMOSTAL IMEX S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc C,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou,
comercializarea produselor;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.

(210) 045255
(220) 2019.12.05
(730) ALFA DIAGNOSTICA S.R.L., MD
Str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 17,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
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;

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

24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau
plastice.
(531) CFE(8) 24.09.03; 24.09.09; 26.03.04; 27.05.17.

(210) 045257
(220) 2019.12.10
(730) RADIO HIT S.R.L., MD
Str. Bucovinei nr. 9,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 19.11.25; 19.13.25; 26.01.18; 26.03.23;
27.03.15; 27.05.09.

(210) 045256
(220) 2019.12.05
(730) PROENERGY ELECTRIC S.R.L., MD
Str. Dacia nr. 39,
MD-5401, Rezina, Republica Moldova
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(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii.

MĂRCI
(210) 045260
(220) 2019.12.06
(730) VICTORIA CREDIT S.R.L., organizaţie de
creditare nebancară, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 35,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 2/2020
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "MD", cu excepţia executării grafice
deosebite.
(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; 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.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.14; 24.17.02; 27.05.08.

(591) Culori revendicate: albastru de diferite
nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;

(210) 045264
(220) 2019.12.06
(730) TRIBOI Olesea, MD
Str. Botanica Veche nr. 25,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.
(531) CFE(8) 02.01.16; 02.01.23; 04.05.02; 24.17.20;
24.17.25; 26.03.23; 27.03.01; 27.03.02;
27.05.21; 29.01.12.

(210) 045263
(220) 2019.12.06
(730) TRIBOI Olesea, MD
Str. Botanica Veche nr. 25,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "LANGUAGE ACADEMY", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru pictură şi pentru artişti; pensule;
materiale didactice şi de instruire; folii, pelicule
şi pungi din plastic pentru ambalare şi
împachetare; caractere şi clişee tipografice;
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41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;.
(531) CFE(8) 27.01.02; 27.05.09; 27.05.19.

(210) 045265
(220) 2019.12.09
(730) GROSU Olga, MD
Str. Alba-Iulia nr. 87, scara 2, ap. 106,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS
(511) NCL(11-2019)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);
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) 26.01.04; 26.01.18; 27.05.03.

(591) Culori revendicate: gri, negru, roşu.
(511) NCL(11-2019)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
(531) CFE(8) 03.07.20; 03.07.24; 27.05.09; 29.01.13.

(210) 045267
(220) 2019.12.06
(730) GRIGONICOL-PRIM S.R.L., MD
Str. Botanica Veche nr. 6, ap.(of) 5,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045266
(220) 2019.12.09
(730) CACABADZE Guram, MD
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 26/1,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu de diferite
nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(8) 18.01.05; 18.01.23; 27.05.08; 29.01.12.

(210) 045268
(220) 2019.12.09
(730) MJ-MOTOPLUS S.R.L., MD
Str. Igor Vieru nr. 17/3, ap. 4,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
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MĂRCI
(540)

MD - BOPI 2/2020
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 18.01.05; 18.01.23; 27.05.08; 27.05.11;
29.01.12.

(210) 045270
(220) 2019.12.09
(730) KOTLEAROV Alexandr, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 6, ap. 82,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511) NCL(11-2019)
12 - vehicule şi piese pentru acestea;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
import-export, servicii de comercializare
pentru terţi prestate de lanţuri de magazine;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.

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

(531) CFE(8) 18.01.05; 18.01.23; 27.05.08; 29.01.12.

(210) 045269
(220) 2019.12.09
(730) MJ-MOTOPLUS S.R.L., MD
Str. Igor Vieru nr. 17/3, ap. 4,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 045272
(220) 2019.12.12
(730) ADONIUS-LUX S.R.L., MD
MD-6238, Sîngereii Noi, Sîngerei, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare,
de
navigare,
geodezice,
fotografice, cinematografice, audiovizuale,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de detectare, de testare, de
inspectare, de salvare şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, comutarea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau prelucrarea sunetului, imaginilor sau a
datelor; suporturi digitale înregistrate şi
descărcabile, software de calculatoare,
suporturi digitale sau analogice goale de
înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; maşini înregistratoare
de încasat, dispozitive de calcul; calculatoare
şi dispozitive periferice pentru calculatoare;
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costume de scafandru; măşti pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru
scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi
înotători, mănuşi de scafandru, aparate de
respirat sub apă pentru înot subacvatic;
extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.

(210) 045273
(220) 2019.12.12
(730) ADONIUS-LUX S.R.L., MD
MD-6238, Sîngereii Noi, Sîngerei, Republica
Moldova
(540)

TRADEMARKS
înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; maşini înregistratoare
de încasat, dispozitive de calcul; calculatoare
şi dispozitive periferice pentru calculatoare;
costume de scafandru; măşti pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru
scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi
înotători, mănuşi de scafandru, aparate de
respirat sub apă pentru înot subacvatic;
extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator.
(531) CFE(8) 02.09.14; 03.01.08; 03.01.24; 04.02.20;
27.05.01; 29.01.14.

(210) 045274
(220) 2019.12.03
(730) RONIX S.R.L., firmă, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 18/2, ap. (of.) 32,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, gri, oranj, maro.
(511) NCL(11-2019)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare,
de
navigare,
geodezice,
fotografice, cinematografice, audiovizuale,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de detectare, de testare, de
inspectare, de salvare şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, comutarea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau prelucrarea sunetului, imaginilor sau a
datelor; suporturi digitale înregistrate şi
descărcabile, software de calculatoare,
suporturi digitale sau analogice goale de
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(511) NCL(11-2019)
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători;
chibrituri.

(210) 045275
(220) 2019.12.04
(730) MITO S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Drumul Viilor nr. 26,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MĂRCI
(511) NCL(11-2019)
30 - produse de patiserie.
(531) CFE(8) 27.05.01.

MD - BOPI 2/2020
(210) 045278
(220) 2019.12.09
(730) HiSky S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 28,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045276
(220) 2019.12.03
(730) HiSky S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 28,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 045277
(220) 2019.12.03
(730) VERDEŞ Nadejda, MD
Str. Unirii nr. 20, ap. 119, MD-4839,
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau
plastice;

(511) NCL(11-2019)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 03.13.04;
27.05.07.

03.13.24;

27.05.01;

(210) 045280
(220) 2019.12.11
(730) PUIU Oleg, MD
Str. Vasile Lupu nr. 87, ap. 33,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; vase de bucătărie şi articole de
masă, cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi
lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia
pensulelor; materiale pentru perii; articole
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei de construcţie; articole de sticlă, articole de porţelan şi faianţă.

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 24.09.03; 24.09.07; 26.11.08; 27.05.11;
27.05.13.

(210) 045281
(220) 2019.12.13
(730) PSN-TRAVEL S.R.L., MD
Str. Igor Vieru nr. 15/3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 05.01.12; 06.06.03; 24.17.04; 26.11.13;
27.05.11; 28.05.00.

(210) 045282
(220) 2019.12.05
(730) VICOL Natalia, MD
Str. Testemiţeanu nr. 2,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "INVEST".
(511) NCL(11-2019)
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;
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;

TRADEMARKS
(210) 045283
(220) 2019.12.10
(730) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
CARLSBERG UKRAINE, UA
Vul. Vasylia Stusa, bud. 6, m. Zaporizhzhia,
69076, Ucraina
(540)

(511) NCL(11-2019)
32 - cvas (băutură nealcoolică), esenţe pentru
fabricarea cvasului, preparate pentru fabricarea cvasului, prafuri pentru fabricarea
cvasului.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045284
(220) 2019.12.11
(730) CROITORU Cristina, MD
Str. Bulgară nr. 22,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 045285
(220) 2019.12.11
(730) Sun Pharma Global FZE, AE
Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304,
SAIF Zone, Sharjah, Emiratele Arabe Unite
(540)

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
40 - prelucrarea materialelor.
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(511) NCL(11-2019)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice; tablete
de uz farmaceutic; pastile pe bază de plante;
linimente (preparate farmaceutice lichide sau

MĂRCI
semisolide folosite pentru fricţiuni sau
aplicaţii locale); balsamuri de uz medical;
unguente de uz farmaceutic; extracte
vegetale de uz farmaceutic; preparate cu
vitamine; suplimente nutritive.
(531) CFE(8) 28.05.00.

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

045286
2019.12.05
09467/2019
2019.07.14
CH
The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii

(540)

MD - BOPI 2/2020
(210) 045288
(220) 2019.12.10
(730) MELLANG & COMPANI S.R.L., MD
Str. Cozeriuc nr. 34, MD-3801,
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;

(511) NCL(11-2019)
03 - săpunuri; cosmetice; loţiuni pentru păr;
preparate pentru curăţarea, îngrijirea şi
înfrumuseţarea pielii, pielii capului şi a
părului; preparate pentru fixarea părului;
preparate pentru nuanţarea, decolorarea,
vopsirea şi colorarea părului.

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) 045287
(220) 2019.12.10
(730) CHIRIAC Olimpia, MD
Str. Ion Creangă nr. 53/1, ap. 25,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(511) NCL(11-2019)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 03.04.01; 03.04.04; 03.04.23; 03.04.24;
27.05.01.

(210) 045289
(220) 2019.12.12
(730) METANCOR
COM
S.R.L.,
societate
comercială, MD
Str. Uzinelor nr. 11/1,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(531) CFE(8) 05.05.20; 27.05.08; 27.05.25.
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(511) NCL(11-2019)
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;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 15.01.13; 26.01.05; 26.01.07; 26.01.16;
26.01.18; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.21.

(210) 045290
(220) 2019.12.12
(730) Novartis AG, CH
4002 Basel, Elveţia
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice.

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045293
(220) 2019.12.12
(730) Novartis AG, CH
4002 Basel, Elveţia
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045291
(220) 2019.12.12
(730) Novartis AG, CH
4002 Basel, Elveţia
(540)

(210) 045294
(220) 2019.12.12
(730) MOBSTUDIO-SV S.R.L., MD
Str. Livezilor nr. 12, MD-3711,
Bucovăţ, Străşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - preparate farmaceutice.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045292
(220) 2019.12.12
(730) Novartis AG, CH
4002 Basel, Elveţia
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(511) NCL(11-2019)
20 - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice
pentru depozitare sau transport; oase,
coarne, fanoane de balenă sau sidef
prelucrate sau semiprelucrate; scoici; spumă
de mare; chihlimbar galben;
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau
plastice;

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

MD - BOPI 2/2020
(210) 045301
(220) 2019.12.19
(730) BISSON CLUB, asociaţie obştească, MD
Str. Bucureşti nr. 23A, bir. 311,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045295
(220) 2019.12.13
(730) LUNIMAR PRIM S.R.L., MD
Bd. Constantin Negruzzi nr. 2/5,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 045300
(220) 2019.12.13
(730) MULTIMOBILE S.R.L., MD
Str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 13/2, ap.(of.)
54, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
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.
(531) CFE(8) 09.09.01; 09.09.11; 10.03.10; 21.03.01;
26.03.23; 26.07.01; 26.07.05; 27.05.08;
27.07.11.

(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, gri.
(511) NCL(11-2019)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare,
de
navigare,
geodezice,
fotografice, cinematografice, audiovizuale,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de detectare, de testare, de
inspectare, de salvare şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, comutarea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau prelucrarea sunetului, imaginilor sau a
datelor; suporturi digitale înregistrate şi
descărcabile, software de calculatoare,
suporturi digitale sau analogice goale de
înregistrare şi de stocare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; maşini înregistratoare
de încasat, dispozitive de calcul; calculatoare
şi dispozitive periferice pentru calculatoare;
costume de scafandru, măşti pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru
scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi
înotători, mănuşi de scafandru, aparate de
respirat sub apă pentru înot subacvatic;
extinctoare;
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36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 03.04.01; 03.04.04; 03.04.13; 03.04.24;
26.04.09; 26.04.15; 26.04.18; 29.01.13.

TRADEMARKS
(210) 045303
(220) 2019.12.11
(730) AGENŢIA DE MEDIU, MD
Str. Albişoara nr. 38,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045302
(220) 2019.12.11
(730) AGENŢIA DE MEDIU, MD
Str. Albişoara nr. 38,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.
(531) CFE(8) 03.09.01; 03.09.10; 03.09.11; 03.09.24;
26.11.12; 26.11.13.

(210) 045304
(220) 2019.12.11
(730) MMD S.R.L., companie, MD
Str. Doina nr. 45,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.
(531) CFE(8) 02.09.14; 02.09.15; 05.03.13; 05.03.15;
26.11.12; 26.11.21.
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(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.

MĂRCI
(531) CFE(8) 24.01.01; 24.01.25; 26.13.25; 27.05.01.

MD - BOPI 2/2020
(540)

(210) 045305
(220) 2019.12.12
(730) EURO OIL GRUP S.R.L., MD
Str. N. Testemiţeanu nr. 63,
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(511) NCL(11-2019)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) CFE(8) 01.15.15; 24.17.18; 26.01.18; 26.04.18;
27.03.12; 27.05.19.

(531) CFE(8) 05.03.19; 05.03.20; 05.13.06; 26.04.18;
27.03.11; 27.05.24.

(210) 045308
(220) 2019.12.16
(730) Uniunea micilor producători de vinuri
"DIONYSOS",
uniune
de
persoane
juridice, MD
Str. A. Puşkin nr. 50A, ap. 25,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 045307
(220) 2019.12.16
(730) Uniunea micilor producători de vinuri
"DIONYSOS",
uniune
de
persoane
juridice, MD
Str. A. Puşkin nr. 50A, ap. 25,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
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(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

TRADEMARKS
(540)

(531) CFE(8) 05.03.19; 05.03.20; 05.13.06; 26.04.18;
27.03.11; 27.05.24.

(210) 045309
(220) 2019.12.16
(730) ACE CABLING S.R.L., întreprindere cu
capital străin, MD
Str. Industrială nr. 5/A,
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură;

(591) Culori revendicate: albastru, oranj.
(511) NCL(11-2019)
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;
40 - prelucrarea
materialelor;
reciclarea
deşeurilor şi gunoiului; purificarea aerului şi
tratarea apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor şi băuturilor.
(531) CFE(8) 26.11.08; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12.

(210) 045310
(220) 2019.12.17
(730) CENTRAL GROUP S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 58,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.
(531) CFE(8) 24.17.07; 24.17.09; 26.13.25; 27.05.08;
27.05.19; 27.05.22.

(210) 045311
(220) 2019.12.17
(730) LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., MD
Str. Viitorului nr. 1,
MD-5400, Rezina, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală, gudron şi bitum; construcţii
transportabile
nemetalice;
monumente
nemetalice.

MĂRCI
(210) 045317
(220) 2019.12.18
(730) ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu
capital străin, fabrică de vinuri şi
coniacuri, MD
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422,
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 2/2020
(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 24.09.02; 24.09.03; 24.09.11; 24.09.14;
27.05.10; 27.05.21.

(210) 045320
(220) 2019.12.18
(730) DAUGAVA S.R.L., MD
Str. Onisifor Ghibu nr. 9/3,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 26.04.04; 26.04.18.

(210) 045319
(220) 2019.12.18
(730) Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu
Indicaţia Geografică Protejată "ŞTEFAN
VODĂ", uniune de persoane juridice, MD
Str. M. Stanciu nr. 17,
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 03.13.01; 03.13.24; 27.05.08.

(210) 045321
(220) 2019.12.24
(730) AZAMET PRO S.R.L., MD
Str. Bugeacului nr. 23, MD-6101,
Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, conge-
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late, 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);

TRADEMARKS
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 27.05.17.

35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(8) 05.03.13; 05.05.20; 05.11.15; 05.13.25;
27.05.08.

(210) 045322
(220) 2019.12.24
(730) AZAMET PRO S.R.L., MD
Str. Bugeacului nr. 23, MD-6101,
Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia, Republica
Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
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(210) 045323
(220) 2019.12.13
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)

(511) NCL(11-2019)
34 - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun;
ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor pentru
uz medical); ţigări electronice; produse din
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi ale acestora pentru încălzirea
ţigaretelor sau a tutunului pentru eliberarea
de aerosoli care conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; articole pentru
fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru
ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente de
tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere,
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigaretelor, brichete, chibrituri.

(210) 045325
(220) 2019.12.16
(730) GORODINSCHII Alexandr, MD
Str. Pandurilor nr. 21, ap. 38,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova

MĂRCI
(540)

MD - BOPI 2/2020
(511) NCL(11-2019)
30 - îngheţată, şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă
comestibilă; gheaţă (apă îngheţată).
(531) CFE(8) 27.05.03.

(210) 045328
(220) 2019.12.18
(730) INVEST-CREDIT S.R.L., organizaţie de
creditare nebancară, MD
Str. Paris nr. 18/A,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "RESTAURANT / CINEMA /
CLUB", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
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) 02.09.04; 16.03.01; 26.01.05; 26.01.14;
27.05.08.

(210) 045327
(220) 2019.12.17
(730) ARIF FRANCK CHARLES, AE
Dubai, Grand Hyatt Res-1007, Emiratele
Arabe Unite
(540)

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, verdedeschis, verde-închis, albastru-închis.
(511) NCL(11-2019)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
(531) CFE(8) 24.17.02; 26.01.01; 26.07.04; 26.07.05;
27.05.09; 29.01.14.

(210) 045329
(220) 2019.12.18
(730) YC INOX CO., LTD., TW
NO. 270, SEC. 4, JUNGSHAN RD., SHIJOU
SHIANG, CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN,
PROVINCIE CHINEZĂ
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "SUPER", "ESKIMO", cu excepţia
executării grafice deosebite.
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(591) Culori revendicate: roşu, roşu-închis, roşudeschis, negru, gri, gri-închis, gri-deschis.
(511) NCL(11-2019)
06 - metale comune în stare brută sau semiprelucrate; oţel turnat; conducte de ţevi metalice;
lespezi metalice pentru construcţii; plăci şi foi
de metal; tuburi metalice; ţevi metalice; aliaje
de oţel; table din oţel; tuburi din oţel, ţevi de
oţel.
(531) CFE(8) 07.15.06; 07.15.20; 16.03.01; 27.05.19;
29.01.15.

(210) 045330
(220) 2019.12.19
(730) DELIU Tatiana, MD
Str. Bucureşti nr. 96, ap. 11,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

TRADEMARKS
(210) 045334
(220) 2019.12.16
(730) LUNGU Vasile, MD
Str. Nicolae Anestiade nr. 8, ap.12,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 045335
(220) 2019.12.20
(730) PLANTA-VIN S.R.L., întreprindere tehnicoştiinţifică, MD
Str. Nicolae Iorga nr. 20,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 05.05.20; 25.01.13; 26.04.03; 26.04.09;
27.05.10.

(511) NCL(11-2019)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 28.05.00.

(210) 045333
(220) 2019.12.20
(730) POSŢANU Mihail, MD
Str. Academiei nr. 9/2, ap. 17,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
09 - aparate de acumulare sau înmagazinare a
energiei electrice cu ulterioara utilizare a ei
(baterie de acumulare a energiei electrice).
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(210) 045338
(220) 2019.12.23
(730) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, CY
Str. Omonoias, nr. 81, M&A HOUSE, et. 3,
bir. 32B-2, 3048, Limassol, Cipru
(540)

(511) NCL(11-2019)
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical

MĂRCI
sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.

(210) 045339
(220) 2019.12.23
(730) CAFFE LUNGO S.R.L., MD
Str. Ion Creangă nr. 5/5, ap. 4,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri;
materiale metalice pentru edificare şi
construcţii;
construcţii
transportabile
metalice; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de feronerie metalică; containere
metalice pentru depozitare sau transport;
seifuri;
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate de vânzare;
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;
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
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sau analogice goale de înregistrare şi de
stocare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; maşini înregistratoare de încasat,
dispozitive de calcul; calculatoare şi
dispozitive periferice pentru calculatoare;
costume de scafandru, măşti pentru scafandri,
tampoane de urechi pentru scafandri, cleme
nazale pentru scafandri şi înotători, mănuşi de
scafandru, aparate de respirat sub apă pentru
înot subacvatic; extinctoare;
11 - aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a vaporilor, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare;
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;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; vase de bucătărie şi articole de
masă, cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi
lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia
pensulelor; materiale pentru perii; articole
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei de construcţie; articole de sticlă, articole de porţelan şi faianţă;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
34 - tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi ţigarete;
ţigarete electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători; articole pentru fumători;
chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 01.15.11; 05.07.01; 05.07.27; 11.03.04;
27.05.08.

(210) 045340
(220) 2019.12.23
(730) SCOBIOALĂ Gheorghe, MD
Str. Toma Ciorbă nr. 4,
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
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;
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35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 02.01.01; 02.01.16; 02.01.23; 27.05.24.

(210) 045341
(220) 2019.12.24
(730) 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)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte
paste
de
umplutură;
compost,
îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice
pentru utilizare în industrie şi ştiinţe;
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi
pentru animale; malţ;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
(531) CFE(8) 27.01.25; 27.05.09; 27.05.21.

MĂRCI
(210) 045342
(220) 2019.12.24
(730) ECONT PROF S.R.L., MD
Str. Academiei nr. 5,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "ECONT", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
09 - software pentru protecţia datelor cu caracter
personal şi a vieţii private; software pentru
administrarea datelor, fişierelor şi pentru
bazele de date; software pentru utilităţi, securitate şi criptografie; echipamente de protecţie şi siguranţă; servere pentru găzduirea
site-urilor web; software pentru crearea materialelor publicitare on-line pe site-uri web;
software pentru integrarea de publicitate online pe site-uri web; software pentru închirierea spaţiului publicitar pe site-uri web; software pentru plăţi; software de comerţ electronic şi de plăţi electronice; software pentru
procesarea plăţilor electronice către şi de la
alte persoane; terminale pentru procesarea
electronică de plăţi efectuate cu card de
credit; software de calculatoare pentru
contabilitate inter-reţea în domeniul telecomunicaţiilor; software de contabilitate;
aplicaţii software de tipul business intelligence; maşini de calcul pentru contabilitate;
35 - publicitate pentru site-urile web ale firmelor;
publicitate; închirierea spaţiului publicitar pe
site-uri web; optimizarea traficului pe site;
furnizarea informaţiilor de marketing prin siteuri web; furnizarea informaţiilor de afaceri
prin intermediul unui site; servicii de corelare
a reţelelor de publicitate on-line pentru
conectarea persoanelor din publicitate la
site-uri web; furnizare a unui registru cu siteurile web ale terţilor pentru a facilita tranzacţii
comerciale; marketing digital; publicitate şi
marketing; marketing pe Internet; servicii de
marketing; analiza tendinţelor de marketing;
servicii de procesare a datelor on-line;
furnizare de informaţii on-line, de afaceri şi
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comerciale; servicii on-line de colaborări de
afaceri în reţea; difuzare de materiale
publicitare pentru terţi, printr-o reţea de
comunicaţii on-line pe Internet; asistenţă în
domeniul comercializării produselor; servicii
de intermediere şi consultanţă în afaceri în
domeniul vânzării de produse şi prestării de
servicii; administrare de state de plată ale
firmelor, în numele terţilor; contabilitate
informatizată; contabilitate computerizată;
contabilitate
managerială;
contabilitate
analitică;
contabilitate
administrativă;
contabilitate de gestiune; consultanţă fiscală;
contabilitate şi audit; evidenţă contabilă şi
contabilitate;
servicii
de
contabilitate
computerizată;
planificarea
obligaţiilor
fiscale; consultanţă şi informaţii privind
contabilitatea; furnizarea informaţiilor în
materie de contabilitate; servicii de
contabilitate privind costurile în întreprinderi
agricole; servicii de consultanţă şi informare
cu privire la contabilitate; servicii de
consultanţă în contabilitatea comercială;
servicii în domeniul inteligenţei afacerilor
(business intelligence); planificare privind
gestionarea afacerilor, respectiv căutare de
asociaţi pentru fuziuni, preluări, precum şi
înfiinţări de întreprinderi;
36 - servicii de plată a facturilor prin intermediul
site-urilor de Internet; furnizarea informaţiilor
financiare prin intermediul unui site; servicii de
plată furnizate prin intermediul dispozitivelor şi
aparatelor de telecomunicaţie fără fir; servicii
de plată automatizată; servicii de plată a facturilor on-line, servicii de plată la distanţă, analiză financiară; închirierea spaţiilor pentru
birouri (imobiliare); servicii de închiriere cu
opţiune de cumpărare; investiţii de capital;
servicii de consiliere privind datoriile; consultanţă în domeniul asigurărilor; consultaţii în
domeniul financiar; servicii pentru lichidarea
unei întreprinderi (financiare); realizarea de
operaţiuni de plată fără numerar; servicii
pentru tranzacţii de plată cu cardul;
procesarea operaţiunilor de plată pe Internet;
servicii de plată prin comerţ electronic, management financiar; estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăţi imobiliare); estimări
financiare pentru costuri de reparaţii; transfer
electronic de fonduri; servicii de garanţie; subscriere de asigurări, estimări şi evaluări pentru
scopuri de asigurare; administrarea clădirilor
cu locuinţe; gestionarea proprietăţilor (imobiliare); servicii actuariale; servicii de finanţare;
estimări fiscale; informaţii în domeniul asigurărilor; informaţii financiare; curtaj în proprietăţi imobiliare; curtaj în asigurări; sponso-
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rizare; asigurări; servicii de împrumut şi creditare; creditare financiară;
42 - găzduirea site-urilor de Internet (site-uri web);
găzduirea site-urilor informatice; design de
site-uri web; redactare de site-uri electronice;
întreţinere de site-uri web; proiectare de siteuri web; proiectare de software şi sisteme
informatice; creare de site-uri pe Internet;
găzduire de site-uri web pentru terţi; găzduire
de site-uri pentru dispozitive mobile; găzduirea unui site web on-line pentru crearea şi
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri;
creare şi design de site-uri web pentru terţi;
proiectare şi întreţinere de site-uri web pentru
terţi; închiriere de spaţii de stocare pentru siteuri web; găzduire de spaţii de stocare pentru
site-uri web; închirierea serverelor web;
închirierea de calculatoare; programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web;
programare pentru calculatoare, instalare şi
personalizare de aplicaţii software de calculatoare; proiectare personalizată de software;
monitorizare electronică de informaţii de identificare personală pentru detectarea furtului de
identitate pe Internet; creare şi întreţinere de
site-uri (pagini web) pentru terţi; design,
creare, găzduire şi întreţinere de site-uri web
pentru terţi; găzduirea de site pentru stocare
electronică de fotografii digitale şi videoclipuri;
servicii de administrare de site-uri web şi hosting on-line pentru terţi; creare şi design de
indexuri de informaţii bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informaţiei); furnizarea informaţiilor în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site; consultanţă în domeniul programelor de calculator; controlul
calităţii; găzduirea şi închirierea spaţiului de
memorie pentru site-uri web; găzduire de facilităţi on-line pentru efectuarea de discuţii interactive; consultanţă în materie de design
web; actualizarea software-ului; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; întreţinerea programelor de calculator; digitalizarea documentelor (scanare); conversia datelor şi a documentelor de pe un
suport fizic către un suport electronic; conversia datelor şi a programelor informatice; software ca serviciu (SaaS); facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea informaţiilor; facilitarea
utilizărilor temporare de software nedescărcabil on-line pentru gestionarea datelor; închirierea programelor informatice; asigurarea
posibilităţii de utilizare temporară a unui software on-line nedescărcabil pentru procesarea
plăţilor electronice; furnizarea motoarelor de
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căutare în Internet; găzduire de pagini web pe
Internet (hosting); servicii IT în legătură cu
stocarea electronică de date; instalarea de
programe; servicii de consultanţă în materie
de tehnologie a informaţiei (IT);
45 - servicii juridice; servicii de informaţii juridice;
consultanţă pentru afaceri juridice personale;
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,
intermediere în proceduri juridice, servicii de
soluţionare alternativă a litigiilor; servicii de
pregătire a documentelor juridice; servicii
juridice pentru înfiinţarea şi înregistrarea
firmelor, licenţierea bazelor de date; servicii
juridice legate de drepturile de proprietate
intelectuală, acordare de licenţe pentru
programe de calculator, servicii juridice în
legătură cu negocierea contractelor pentru
alte persoane; furnizarea informaţiilor despre
servicii juridice pe un site web.
(531) CFE(8) 26.11.02; 26.11.08; 27.05.11.

(210) 045343
(220) 2019.12.24
(730) TĂUTU Dorin, MD
Str. Mihalcea Hâncu nr. 75,
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; articole de

MĂRCI
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);
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(511) NCL(11-2019)
35 - servicii, şi anume publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială,
lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531)

CFE(8) 09.07.01; 09.07.15; 09.07.25; 25.01.13;
25.01.25; 27.05.17.

(210) 045346
(220) 2019.12.24
(730) SOCIETY'S ART S.R.L., MD
Str. 31 August nr. 2, MD-2093,
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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) 01.03.02; 01.03.13; 26.01.13; 26.01.20;
27.03.12; 27.05.08.

(210) 045345
(220) 2019.12.24
(730) GRIBINCEA Nicolae, MD
Str. Vasile Lupu nr. 33, ap. 30,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 03.07.16; 03.07.21; 03.07.22; 03.07.24;
27.05.08.

(210) 045347
(220) 2019.12.24
(730) Centrul de Instruire a Personalului pentru
Transporturi Internaţionale, instituţie de
învăţământ, MD
Str. Vlad Ţepeş nr. 1,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, verde.
(511) NCL(11-2019)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(8) 18.01.07; 18.01.08; 18.01.23; 27.05.08;
29.01.13.

(210) 045350
(220) 2019.12.24
(730) Telegram FZ-LLC, AE
Business Central Towers, Tower A, Office
2301-2303, Dubai, Emiratele Arabe Unite
(540)

(511) NCL(11-2019)
09 - suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; software pentru navigare pe Internet; software pentru navigare pe Internet
pentru dispozitive electronice portabile; software descărcabil pentru navigare pe Internet;
software de calculatoare pentru îmbunătăţirea accesului mobil la Internet, folosind calculatoare, calculatoare mobile şi dispozitive
pentru comunicaţii mobile; software pentru
calculatoare şi dispozitive mobile folosite
pentru îmbunătăţirea accesului mobil la
aplicaţii web şi Internet, folosind calculatoare,
calculatoare mobile şi dispozitive pentru comunicaţii mobile; software pentru calculatoare şi dispozitive mobile, folosite la
îmbunătăţirea opţiunilor de încărcare şi
descărcare pe calculatoare, calculatoare
mobile şi dispozitive pentru comunicaţii mobile;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii IT, şi anume furnizarea
motoarelor de căutare pentru căutarea, localizarea, compilarea, indexarea, corelarea,
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TRADEMARKS
navigarea, organizarea şi obţinerea de
conţinut, imagini, text, date, grafică, materiale audio, video şi resurse şi site-uri web
într-o reţea globală de calculatoare şi pentru
achiziţionarea produselor dintr-o reţea globală de calculatoare; permiterea utilizării
temporare de software nedescărcabil pentru
căutarea, localizarea, compilarea, indexarea,
corelarea, navigarea, organizarea şi obţinerea de conţinut, text, date, imagini, grafică,
materiale audio şi video, resurse şi site-uri
web într-o reţea globală de calculatoare;
găzduire de materiale, fotografii, materiale
video, texte, date, imagini, web site-uri şi alte
lucrări electronice ale terţilor; furnizarea motoarelor de căutare; furnizarea platformelor
de căutare care permite utilizatorilor să solicite şi să primească fotografii, materiale video,
texte, date, imagini şi lucrări electronice; servicii de găzduire interactivă care permit utilizatorilor să publice şi să distribuie fotografii,
materiale video, texte, date, imagini proprii
on-line; crearea unei comunităţi on-line
pentru ca utilizatorii să participe la discuţii, să
obţină feedback, să formeze comunităţi virtuale şi să participe la reţele sociale; întreţinere şi actualizare de software pentru calculatoare, pentru securitatea Internetului şi a
parolelor şi pentru prevenirea riscurilor care
se referă la calculator, la Internet şi la parole;
design şi dezvoltare de software de calculatoare; servicii de instalare şi întreţinere de
software de calculatoare; furnizarea cu informaţii referitoare la software de calculatoare prin intermediul unui site web; servicii
de consultanţă pentru reţele de calculator,
aplicaţii software şi hardware; consultanţă în
domeniul
calculatoarelor;
asigurarea
asistenţei pentru remedierea problemelor
tehnice apărute la hardware de calculatoare;
programare pentru calculatoare; găzduirea
unei reţele on-line care permite utilizatorilor
să acceseze şi să distribuie conţinut, text,
lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări audiovizuale, lucrări literare, date, fişiere, documente şi lucrări în format electronic; furnizarea
platformelor de căutare care permit utilizatorilor să solicite şi să primească conţinut,
text, lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări audiovizuale, lucrări literare, date, fişiere, documente şi lucrări în format electronic; furnizarea utilizării temporare a software-ului
nedescărcabil de calculator şi a facilităţilor
on-line care permite utilizatorilor accesarea şi
descărcarea de software de calculatoare;
permiterea utilizării temporare de software de
calculatoare nedescărcabil on-line care ge-

MĂRCI
nerează recomandări personalizate referitoare la aplicaţii software în funcţie de preferinţele utilizatorilor; furnizarea motoarelor
de căutare pentru a obţine date în reţeaua de
calculatoare.

(210) 045351
(220) 2019.12.26
(730) VIERU Vitalie, MD
Str. Grenoble nr. 163, bloc 1, ap. 8,
MD-2048, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 2/2020
(511) NCL(11-2019)
05 - produse farmaceutice şi parafarmaceutice;
medicamente pentru medicina umană;
supozitoare.

(210) 045367
(220) 2019.12.19
(730) SENATRON S.R.L., MD
Str. N. Testemiţeanu nr. 37,
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2019)
03 - cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire;
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;
21 - ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; vase de bucătărie şi articole de
masă, cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi
lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia
pensulelor; materiale pentru perii; articole
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei de construcţie; articole de sticlă, articole de porţelan şi faianţă.

(511) NCL(11-2019)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

(210) 045365
(220) 2019.12.30
(730) CIUHRII Ceslav, MD
Str. Nichita Smochină nr. 29,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(540)

39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.
(531) CFE(8) 03.13.04; 03.13.05; 26.05.15; 26.05.18;
27.03.03.

(210) 045368
(220) 2019.12.30
(730) GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

TRADEMARKS
comandă (electricitate); prize electrice;
aparate de control de la distanţă; inductoare
electrice.
(531) CFE(8) 14.01.07; 14.01.10; 15.09.01; 17.02.17;
26.01.03; 27.05.01.

(210) 045406
(220) 2019.12.30
(730) COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI
S.R.L., RO
Intr. Tudor Stefan, nr. 57, Sector 1,
Bucureşti, România
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul
declară că renunţă la invocarea oricărui drept
exclusiv: "HOPI", cu excepţia executării
grafice deosebite.
(511) NCL(11-2019)
32 - bere; băuturi nealcoolice; ape minerale şi
gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
(531) CFE(8) 05.03.16; 05.11.15; 25.07.25; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.03.

(210) 045375
(220) 2020.01.06
(730) Shenzhen ORVIBO Technology Co., Ltd.,
CN
F7, Building A7, Nanshan Hi-Tech Incubator,
No. 1001 Xue Yuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China
(540)

(511) NCL(11-2020)
09 - întrerupătoare; transductoare; fişe de
conectare (electricitate); adaptoare electrice;
încuietori electrice; aplicaţii software de
calculatoare, descărcabile; tablouri de
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(511) NCL(11-2019)
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;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt şi alte
produse lactate; uleiuri şi grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; îngheţată,
şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi conservate; oţet, sosuri şi alte
preparate de condimentare; gheaţă (apă
îngheţată);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;

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

MD - BOPI 2/2020
(540)

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

(210) 045442
(220) 2020.01.22
(730) LIPCAN Ruxanda, MD
Str. Petru Movilă nr. 23/2, ap. 16,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, în special vinuri;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială.

(210) 045443
(220) 2020.01.22
(730) LIPCAN Ruxanda, MD
Str. Petru Movilă nr. 23/2, ap. 16,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, în special vinuri;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială.
(531) CFE(8) 27.05.01.

(210) 045513
(220) 2020.02.04
(730) FAUTOR S.R.L., MD
Str. Petru Movilă nr. 23/2,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511) NCL(11-2020)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia berii; preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
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TRADEMARKS

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

32884
2019.09.20
2027.11.01
041418
2017.11.01
PASCARU Adrian, MD
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "MOLDOVEI".
(511) NCL(11-2017)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

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

32917
2019.09.27
2028.03.01
042085
2018.03.01
Asociaţia Investitorilor din România, uniune de persoane juridice, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 134/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;
45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
(531) CFE(8) 26.11.07; 26.13.25; 27.05.22; 29.01.15.

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

33091
2019.11.28
2028.09.20
043103
2018.09.20
VIERU Vitalie, MD
Str. Grenoble nr. 163, bloc 1, ap. 8,
MD-2048, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Asociaţia Investitorilor",
"România", "Republica Moldova", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: roşu, galben, albastru,
alb, negru.
(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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(511) NCL(11-2018)
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;
37 - construcţii; reparaţii, cu excepţia serviciilor
de reşapare şi reparare a pneurilor; servicii
de instalare.

MĂRCI

MD - BOPI 2/2020
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii
de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă
se face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea produselor şi serviciilor
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de
vânzători, evaluarea performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţa globală de negociere în
legătură cu acestea; servicii de publicitate,
servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;

(531) CFE(8) 14.03.02; 14.07.06; 26.04.03; 28.05.08;
28.05.00.

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

33094
2019.11.29
2028.12.12
043556
2018.12.12
MAESTRU-D.C. S.R.L., MD
Str. 31 August nr. 5, ap.(of.) 3,
MD-4201, Ştefan Vodă, Republica Moldova

(540)

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

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); toate
produsele sus-menţionate provenite din
Leuntea, Căuşeni.

33147
2019.12.05
2028.04.24
042383
2018.04.24
FLORENI, societate pe acţiuni de selecţie
şi hibridizare a păsărilor, MD
MD-6521, Floreni, Anenii Noi,
Republica Moldova

(540)

(531) CFE(8) 01.01.25; 05.05.20; 05.05.21; 11.03.02;
27.05.17.

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

33142
2019.11.30
2028.10.03
043162
2018.10.03
POJOGA Nicolae, MD
Str. Valea Trandafirilor nr. 24, ap. 41,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511) NCL(11-2018)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii operaţionale on-line de negociere,

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Avicola", "Floreni", "fondat 1972", "Mai Gustos!", "DIRECT DE LA
PRODUCĂTOR", cu excepţia executării grafice deosebite.
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(591) Culori revendicate: roşu, alb, verde, sur de
diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2018)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi de uz alimentar;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
(531) CFE(8) 03.07.03; 03.07.24; 06.19.09; 06.19.11;
25.05.02; 27.05.09; 27.07.11; 29.01.14.

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

33151
2019.12.09
2028.12.11
043505
2018.12.11
CRAMA MIRCEŞTI S.R.L., MD
Str. Alba Iulia nr. 87/1, of. 33,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "CRAMA", "MIRCEŞTI".
(511) NCL(11-2018)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); toate
produsele sus-menţionate provenite din Mirceşti.

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

(540)
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33173
2019.12.07
2028.09.17
043080
2018.09.17
33194
2018.08.17
AD
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

TRADEMARKS
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "GREEN", "SELECTION".
(511) NCL(11-2018)
(320) 2018-08-17
34 - articole pentru fumători; chibrituri; kretek;
snus; dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice
destinate fumătorilor; beţe de tutun; tabachere pentru ţigarete, scrumiere; huse pentru
ţigări electronice reîncărcabile; cigarillos;
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca
alternativă a ţigărilor tradiţionale; ţigarete;
ţigări de foi; dispozitive de vaporizare orale
pentru fumători; dispozitive electronice pentru inhalarea aerosolilor care conţin nicotină;
dispozitive electronice şi părţi ale acestora
pentru încălzirea ţigaretelor sau tutunului
pentru eliberarea de aerosoli care conţin
nicotină pentru inhalare; dispozitive electronice de fumat; stingătoare pentru ţigarete şi
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe
de tutun încălzite; brichete pentru fumători;
filtre pentru ţigarete; foiţe pentru ţigarete;
piese şi accesorii pentru toate produsele
indicate în clasa 34; pipe; recipiente de tutun;
produse din tutun; produse din tutun pentru a
fi încălzite; produse şi înlocuitori de tutun;
tutun de prizat; soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; înlocuitori de
tutun, cu excepţia celor pentru uz medical;
tutun de mestecat; tutun de pipă; tutun pentru rularea propriilor ţigarete; tutun brut sau
prelucrat; tuburi pentru ţigarete; vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice şi dispozitive
electronice de fumat.

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

(540)

33174
2019.12.07
2028.09.17
043081
2018.09.17
33180
2018.08.10
AD
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

MĂRCI

MD - BOPI 2/2020

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "GREEN", "SELECTION".
(511) NCL(11-2018)
(320) 2018-08-10

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv: "GREEN", "SELECTION".
(511) NCL(11-2018)
(320) 2018-08-10

34 - articole pentru fumători; chibrituri; kretek;
snus; dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice
destinate fumătorilor; beţe de tutun; tabachere pentru ţigarete, scrumiere; huse pentru
ţigări electronice reîncărcabile; cigarillos;
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca
alternativă a ţigărilor tradiţionale; ţigarete;
ţigări de foi; dispozitive de vaporizare orale
pentru fumători; dispozitive electronice pentru inhalarea aerosolilor care conţin nicotină;
dispozitive electronice şi părţi ale acestora
pentru încălzirea ţigaretelor sau tutunului
pentru eliberarea de aerosoli care conţin
nicotină pentru inhalare; dispozitive electronice de fumat; stingătoare pentru ţigarete şi
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe
de tutun încălzite; brichete pentru fumători;
filtre pentru ţigarete; foiţe pentru ţigarete;
piese şi accesorii pentru toate produsele
indicate în clasa 34; pipe; recipiente de tutun;
produse din tutun; produse din tutun pentru a
fi încălzite; produse şi înlocuitori de tutun;
tutun de prizat; soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; înlocuitori de
tutun, cu excepţia celor pentru uz medical;
tutun de mestecat; tutun de pipă; tutun pentru rularea propriilor ţigarete; tutun brut sau
prelucrat; tuburi pentru ţigarete; vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice şi dispozitive
electronice de fumat.

34 - articole pentru fumători; chibrituri; kretek;
snus; dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice
destinate fumătorilor; beţe de tutun; tabachere pentru ţigarete, scrumiere; huse pentru
ţigări electronice reîncărcabile; cigarillos;
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca
alternativă a ţigărilor tradiţionale; ţigarete;
ţigări de foi; dispozitive de vaporizare orale
pentru fumători; dispozitive electronice pentru inhalarea aerosolilor care conţin nicotină;
dispozitive electronice şi părţi ale acestora
pentru încălzirea ţigaretelor sau tutunului
pentru eliberarea de aerosoli care conţin
nicotină pentru inhalare; dispozitive electronice de fumat; stingătoare pentru ţigarete şi
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe
de tutun încălzite; brichete pentru fumători;
filtre pentru ţigarete; foiţe pentru ţigarete;
piese şi accesorii pentru toate produsele
indicate în clasa 34; pipe; recipiente de tutun;
produse din tutun; produse din tutun pentru a
fi încălzite; produse şi înlocuitori de tutun;
tutun de prizat; soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; înlocuitori de
tutun, cu excepţia celor pentru uz medical;
tutun de mestecat; tutun de pipă; tutun pentru rularea propriilor ţigarete; tutun brut sau
prelucrat; tuburi pentru ţigarete; vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice şi dispozitive
electronice de fumat.

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

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

33175
2019.12.07
2028.09.18
043085
2018.09.18
33182
2018.08.10
AD
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

33176
2019.12.07
2028.09.18
043096
2018.09.18
SELECT LOUNGE S.R.L., MD
Str. Vasile Lupu nr. 5/57, MD-3501, Orhei,
Republica Moldova

(540)

(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "Lounge", pentru serviciile solicitate din clasa 43.
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(511) NCL(11-2018)
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; lucrări de birou;
43 - servicii de cazare temporară.

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

33180
2019.12.07
2028.12.17
043559
2018.12.17
DUCA Vasile, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 2, ap. 175,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(540)

TRADEMARKS
(540)

(511) NCL(11-2019)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; coloranţi; cerneluri
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare,
imprimare şi artă;
03 - cosmetice
şi
produse
de
toaletă
nemedicinale; produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "serp", cu excepţia executării grafice deosebite.
(511) NCL(11-2018)
09 - software de calculatoare, aplicaţii mobile,
aplicaţii software, aplicaţii de calculator.
(531) CFE(8) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.01; 27.05.24.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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33181
2019.12.07
2029.01.11
043641
2019.01.11
PROFMET GRUP S.R.L., MD
Str. Petricani nr. 33,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
05 - produse farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice de uz medical;
substanţe şi alimente dietetice de uz medical
sau veterinar, 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;
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;

MĂRCI
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare;
08 - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia
armelor de foc; aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVDuri şi alte suporturi digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; maşini înregistratoare de încasat, maşini de
calcul, echipament de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă, adaptate pentru persoanele cu handicap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi
articole pentru alăptarea bebeluşilor; aparate, dispozitive şi articole pentru activitatea
sexuală;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală;
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive;
focuri de artificii;
14 - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului;
15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie şi carton; 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 pen-
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tru ambalare şi împachetare; caractere şi
clişee tipografice;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semiprelucrate; materiale plastice şi răşini extrudate destinate utilizării în producţie; materiale
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte,
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice;
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;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală 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;
22 - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; marchize din materiale textile sau sintetice; vele;
saci pentru transportul şi depozitarea materialelor în vrac; materiale de capitonare, umplutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei,
cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice; materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora;
23 - fire de uz textil;
24 - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz
casnic; draperii din materiale textile sau plastice;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr fals;
27 - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum
şi alte produse pentru acoperirea podelelor;
tapete murale, nu din materiale textile;
28 - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate
pentru jocuri video; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun;
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29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi de uz alimentar;
30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (apă îngheţată);
31 - produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ;

TRADEMARKS
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
(531) CFE(8) 26.04.18; 26.04.19; 27.05.01.

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

33183
2019.12.07
2029.01.28
043729
2019.01.28
VELOCORD S.R.L., MD
Str. Trandafirilor nr. 1/a,
MD-4201, Ştefan-Vodă, Republica Moldova

(540)

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii;
40 - prelucrarea materialelor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate serviciile susmenţionate, cu excepţia organizărilor de expoziţii cu scopuri culturale sau educative,
organizărilor de congrese şi conferinţe, publicărilor şi editărilor de materiale tipărite
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware
şi software de calculator;

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ",
"THE BEST QUALITY”, ”SATISFACTION
GUARANTEED", cu excepţia executării grafice deosebite.
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, sur de
diferite nuanţe, auriu de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2019)
07 - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate de vânzare.
(531) CFE(8) 24.03.07; 24.05.03; 26.01.21; 26.04.04;
26.04.08; 26.04.18; 27.05.24; 28.05.00;
29.01.15.

43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură;
45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale oferite
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

33197
2019.12.17
2028.12.14
043534
2018.12.14

MĂRCI
(730) Akţionernoe obşcestvo Firma "Avgust",
RU
ul. Tsentralinaia, d. 20 A, g. Cernogolovka
142432, Moskovskaia oblasti,
Federaţia Rusă
(540)

(511) NCL(11-2018)
01 - produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale;
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi
alte paste de umplutură; compost, îngrăşăminte, fertilizanţi; preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi ştiinţe;
05 - produse medicale şi de uz veterinar; produse
igienice de uz medical; substanţe şi alimente
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru
oameni şi animale; plasturi, materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor, ceară dentară; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare;
fungicide, erbicide.
(531) CFE(8) 28.05.00.

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

33202
2019.12.23
2028.07.03
042732
2018.07.03
Amazon Europe Core S.a r.l., LU
5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg,
Luxemburg

(540)

(511) NCL(11-2018)
09 - dispozitive de control pentru automatizarea
locuinţei; dispozitive de comunicaţii fără fir
pentru transmitere de voce, date sau imagini;
transmiţătoare şi receptoare de voce şi date;
dispozitive de informare controlate vocal,
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independente; dispozitiv de tip asistent personal controlat vocal, independent, care integrează servicii furnizate prin intermediul
aplicaţiilor; difuzoare controlate vocal; aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; maşini de calcul;
echipament de prelucrare a datelor; calculatoare; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; suporturi de înregistrare magnetice;
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi
alte suporturi digitale de înregistrare; mecanisme pentru aparate cu preplată; software
de calculatoare; dispozitive electronice portabile pentru recepţia, transmiterea şi citirea
textului, imaginilor şi sunetului prin acces la
Internet fără fir; telecomenzi pentru dispozitive de înregistrare; telecomenzi; controlere
fără fir pentru monitorizarea şi controlul de la
distanţă al funcţiei şi stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice şi mecanice; ecrane tactile pentru calculatoare; aparate digitale de redare a sunetului; aparate de
înregistrare a sunetului; playere video digitale; aparate portabile pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea muzicii, imaginilor şi video; aparate şi instrumente electronice de instruire şi didactice; software pentru
redirecţionarea mesajelor; hardware şi software de calculatoare pentru procesarea,
reproducerea, sincronizarea, înregistrarea,
organizarea, descărcarea, încărcarea, transmiterea, transmisia continuă, recepţia, redarea şi vizualizarea emisiunilor de televiziune,
filmelor, textului, imaginilor, conţinutului digital, fişierelor multimedia, audio, video şi de
date; software de calculatoare pentru accesarea, monitorizarea, urmărirea, căutarea,
salvarea şi punerea în comun a informaţiilor
pe teme de interes general; software de calculatoare şi periferice pentru programe de
televiziune (TV) interactive personalizate;
software de calculatoare şi periferice destinate utilizării la afişarea şi manipularea de media vizuală, imagini grafice, text, fotografii,
ilustraţii, animaţie digitală, clipuri video, subtitrări de film, date audio şi pentru reţele de
socializare; programe de calculator pentru
accesarea, răsfoirea şi căutarea în bazele de
date on-line; hardware şi software de calculatoare pentru asigurarea comunicării telefonice integrate cu reţele computerizate globa-
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le de informaţii; software de calculatoare
utilizat pentru controlul dispozitivelor de informare şi de tip asistent personal controlate
vocal, independente; software de calculatoare destinat utilizării în legătură cu serviciul de
abonament la conţinut digital, furnizând platforme de căutare care permit utilizatorilor să
solicite şi să recepţioneze conţinut media
digital; software de calculatoare pentru crearea, dezvoltarea, distribuirea, descărcarea,
transmiterea, recepţia, redarea, formatarea,
editarea, extragerea, codificarea, decodificarea, convertirea, afişarea, stocarea şi organizarea textelor, lucrărilor vizuale, lucrărilor
audio, lucrărilor audiovizuale, lucrărilor literare, datelor, fişierelor, documentelor şi lucrărilor electronice şi conţinutului multimedia;
software de calculatoare care permite ca
conţinutul, textul, lucrările vizuale, lucrările
audio, lucrările audiovizuale, lucrările literare,
datele, fişierele, documentele şi lucrările
electronice să fie descărcate şi accesate pe
un calculator sau alte dispozitive electronice
portabile de larg consum; software de calculatoare pentru transmiterea, punerea în comun, recepţia, descărcarea, transmisia continuă, afişarea şi transferul de conţinut, text,
lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări audiovizuale, lucrări literare, date, fişiere, documente, lucrări electronice prin intermediul dispozitivelor electronice portabile, calculatoarelor şi
reţelelor globale de calculatoare şi de comunicaţii; miniboxe stereo; microfoane; software
pentru recunoaşterea caracterelor; software
pentru recunoaşterea vocală; software pentru servicii de poştă electronică şi mesagerie
electronică; software de calculatoare pentru
formatarea şi convertirea de conţinut, text,
lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări audiovizuale, lucrări literare, date, fişiere, documente şi lucrări electronice într-un format compatibil cu dispozitivele electronice portabile şi
cu calculatoarele; software de calculatoare
pentru gestionarea informaţiilor personale şi
pentru accesarea, răsfoirea şi căutarea de
conţinut audio şi multimedia, jocuri şi aplicaţii
software; software pentru comenzi vocale şi
recunoaşterea vocală, software pentru conversia vocii în text şi aplicaţii software activate vocal; software descărcabil sub formă de o
aplicaţie mobilă pentru calculatoare sau alte
dispozitive electronice de larg consum portabile; software de calculatoare în domeniul
transmiterii şi afişării de text, imagini şi sunet;
niciunul dintre produsele sus-menţionate
nefiind pentru aparate de fotografiat şi cinematografice profesionale, inclusiv accesorii
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fotografice şi cinematografice specifice profesionale pentru acestea şi software fotografic şi cinematografic profesional;
35 - publicitate; servicii de publicitate şi marketing, şi anume promovarea produselor şi
serviciilor pentru terţi; servicii de onorare a
comenzilor, şi anume servicii referitoare la
preluarea şi prelucrarea comenzilor; furnizarea informaţiilor despre produse în scopul
asistenţei la alegerea mărfurilor de larg consum pentru a corespunde nevoilor consumatorului; furnizarea serviciilor de optimizare a
motoarelor de căutare; servicii de cumpărături prin comparaţie, şi anume promovarea
produselor şi serviciilor pentru terţi; gestionarea bazelor de date şi fişierelor informatice;
crearea indexurilor de informaţii, site-urilor şi
altor resurse disponibile în reţele globale de
calculatoare şi alte reţele electronice şi de
comunicaţii pentru terţi; furnizarea informaţiilor privind bunurile de larg consum în scopul
alegerii mărfurilor de larg consum pentru a
corespunde specificaţiilor şi nevoilor consumatorului; informaţii şi asistenţă comercială
pentru consumatori, şi anume oferirea oportunităţilor pentru utilizatorii de Internet pentru
a publica evaluări, recenzii şi recomandări
pentru o gamă variată de bunuri de larg consum; servicii prestate on-line de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru o gamă
variată de bunuri de larg consum ale terţilor;
servicii prestate de magazine de vânzare cu
amănuntul pentru o gamă variată de bunuri
de larg consum ale terţilor; servicii de vânzare cu amănuntul şi servicii de vânzare cu
amănuntul on-line referitoare la cărţi, produse electronice de larg consum, produse alimentare, vin şi băuturi, produse pentru bucătărie, produse de curăţat, ustensile de bucătărie, articole de menaj, îmbrăcăminte, produse de îngrijire personală, produse pentru
animale de companie, articole de sport,
echipamente pentru camping, jucării, giuvaiergerie, bijuterii, flori, încălţăminte şi articole
care servesc la acoperirea capului; gestiunea
afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; furnizarea de cataloage
care conţin numere de telefon, adrese comerciale, adrese de poştă electronică, adrese de pagini web principale, adrese şi numere de telefon ale persoanelor, locurilor şi organizaţiilor;
41 - furnizarea informaţiilor referitoare la divertisment; publicarea periodicelor; furnizarea
publicaţiilor electronice on-line (nedescărcabile); publicarea cărţilor şi revistelor electro-
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nice; publicarea materialelor pe suporturi de
date magnetice sau optice; publicare de muzică on-line; furnizarea informaţiilor în domeniul divertismentului on-line; furnizare de
muzică şi podcasturi preînregistrate, nedescărcabile; furnizarea informaţiilor în materie
de educaţie şi divertisment, de ştiri şi comentarii în domeniul evenimentelor curente, divertismentului, evenimentelor culturale, ştirilor, sportului, divertismentului, afacerilor şi
finanţelor, politicii şi guvernării, sănătăţii şi
educaţiei fizice, vremii, ştiinţei şi tehnologiei,
călătoriilor, artelor şi literaturii, stilului de viaţă şi dezvoltării personale, vehiculelor terestre şi transportului cu mijloacele de transport,
educaţiei şi dezvoltării copilului, imobilelor,
modei şi designului, reţetelor, ingredientelor
şi gătitului, decoraţiunilor pentru locuinţă,
muzicii şi cinematografiei, istoriei, medicinii,
legii şi furnizarea informaţiilor educative şi de
divertisment despre drepturile consumatorilor; furnizarea unui site web cu informaţii,
audio, publicaţii, toate legate de divertisment;
furnizarea ştirilor şi informaţiilor în domeniul
divertismentului referitor la informaţii, concursuri, text, audio, publicaţii toate legate de
divertisment; consultanţă în domeniul divertismentului şi industriei divertismentului; furnizarea informaţiilor despre divertisment,
filme şi emisiuni de televiziune prin reţele de
socializare; distribuţie de divertisment radio
şi publicitate interactivă; servicii de informaţii
în materie de divertisment, şi anume oferirea
oportunităţilor pentru schimbul de informaţii
şi conversaţii cu privire la o gamă variată de
subiecte prin intermediul evenimentelor în
direct şi informaţiilor transmise prin poştă;
furnizarea informaţiilor, recenziilor şi recomandărilor personalizate în domeniul divertismentului prin reţele globale de comunicaţii;
furnizarea informaţiilor şi comentariilor în
domeniul divertismentului sau educaţiei
printr-o reţea globală de calculatoare, şi
anume a informaţiilor în domeniul muzicii,
cărţilor, filmelor, filmelor cinematografice,
jocurilor, jucăriilor, articolelor de sport, produselor electronice, prezentărilor multimedia
şi altor produse de menaj şi de larg consum;
servicii de divertisment, şi anume furnizarea
programelor audio preînregistrate on-line în
domeniul muzicii, cărţilor, filmelor, filmelor
cinematografice, jocurilor, jucăriilor, articolelor de sport, produselor electronice, prezentărilor multimedia şi altor produse de menaj
şi de larg consum; servicii de divertisment, şi
anume furnizarea recenziilor, evaluărilor şi
recomandărilor on-line referitoare la muzică,
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cărţi, filme, filme cinematografice, jocuri, jucării, articole de sport, produse electronice,
prezentări multimedia şi alte produse de menaj şi de larg consum; servicii de divertisment, şi anume furnizarea fragmentelor de
lucrări audio preînregistrate pe Internet; publicarea cărţilor, revistelor, periodicelor, lucrărilor literare, lucrărilor audio şi lucrărilor
audiovizuale; furnizarea lucrărilor audio, vizuale şi audiovizuale preînregistrate, nedescărcabile prin reţele fără fir; furnizarea jocurilor de calculator on-line şi poveştilor interactive on-line; furnizarea informaţiilor, ştirilor,
articolelor şi comentariilor în domeniul educaţiei şi instituţiilor de învăţământ; servicii de
educaţie sub formă de instruire în săli de
clasă şi de învăţământ on-line la distanţă pe
teme de evenimente curente, educaţie, istorie, limbă, arte liberale, matematică, afaceri,
ştiinţă, hobby-uri, tehnologie, cultură, sport,
arte, psihologie şi filosofie; servicii interactive
de educaţie sub formă de instruire folosind
calculatorul sau asistată de calculator pe
teme de evenimente curente, educaţie, istorie, limbă, arte liberale, matematică, afaceri,
ştiinţă, hobby-uri, tehnologie, cultură, sport,
arte, psihologie şi filosofie; servicii de educaţie şi divertisment sub formă de podcasturi,
webcasturi şi programe continue cu ştiri şi
comentarii în domeniul muzicii, lucrărilor audio, cărţilor, teatrului, lucrărilor literare, evenimentelor sportive, activităţilor de recreere,
activităţilor de agrement, turneelor, artei,
dansului, spectacolelor muzicale, expoziţiilor,
educaţiei sportive, cluburilor, radioului, comediei, competiţiilor, lucrărilor vizuale, jocurilor, jocurilor de noroc, festivalurilor, muzeelor, parcurilor, evenimentelor culturale, concertelor, editării, animaţiei, evenimentelor
curente, modei şi prezentărilor multimedia
accesibile pe Internet sau în alte reţele de
calculatoare sau de comunicaţii; producţie de
emisiuni radiofonice; divertisment radiofonic;
servicii prestate de studiouri de înregistrare;
furnizarea informaţiilor on-line cu privire la
jocurile de calculator şi actualizări ale calculatorului pentru jocuri; furnizarea unei baze
de date de divertisment on-line cu funcţii de
căutare care conţine muzică, alt text digital,
fişiere audio on-line, nedescărcabile cu cărţi,
reviste, ştiri şi informaţii; furnizarea serviciilor
de informare, consultanţă şi consiliere referitoare la cele sus-menţionate;
42 - furnizarea motoarelor de căutare; servicii IT,
şi anume găzduirea la distanţă a sistemelor
de operare şi aplicaţiilor de calculator; găzduire de sisteme de operare şi aplicaţii de
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calculator pe Internet; programare pentru
calculatoare; servicii de consultanţă cu privire la gestionarea, prezentarea şi controlul
aplicaţiilor multimedia; crearea de hardware,
software şi sisteme informatice; servicii de
editare, actualizare, întreţinere şi asistenţă
pentru software şi sisteme informatice; servicii IT cu privire la gestionarea, prezentarea şi
controlul aplicaţiilor multimedia, cercetarea,
administrarea bazelor de date, gestionarea şi
externalizarea facilităţilor; servicii IT, şi anume găzduirea unei baze de date on-line conţinând o gamă variată de informaţii de interes
general pe Internet; servicii IT, şi anume furnizarea motoarelor de căutare pentru obţinerea informaţiilor de interes general; găzduirea unei baze de date interactive pentru
transmiterea mesajelor între utilizatorii de
calculatoare şi abonaţi; găzduirea unei baze
de date interactive pentru transmiterea mesajelor între utilizatorii de calculatoare şi
abonaţi referitoare la cărţi, filme, filme cinematografice, emisiuni de televiziune, jocuri,
jucării, articole de sport, produse electronice,
prezentări multimedia şi alte produse de menaj şi de larg consum, recenzii despre produse şi informaţii despre cumpărături pe Internet; furnizare de software on-line nedescărcabil pentru navigare pe Internet; furnizare de software on-line nedescărcabil pentru
dispozitive de comunicaţii mobile pentru îmbunătăţirea accesului mobil la Internet prin
intermediul calculatoarelor, calculatoarelor
portabile şi dispozitivelor de comunicaţii mobile; asistenţă tehnică, şi anume rezervarea
problemelor de hardware şi software pentru
calculatoare şi a problemelor de hardware şi
software pentru calculatoare portabile şi pentru dispozitive de comunicaţii mobile; consultanţă şi crearea de hardware şi software de
calculatoare; crearea de software de calculatoare pentru terţi; consultanţă şi crearea de
hardware şi software pentru calculatoare
portabile şi dispozitive de comunicaţii mobile;
găzduire de conţinut, fotografii, text, date,
imagini, site-uri web şi alte lucrări electronice
ale terţilor; furnizarea platformelor de căutare
care permit utilizatorilor să solicite şi să recepţioneze fotografii, text, date, imagini, lucrări electronice, lucrări vizuale, lucrări audio,
lucrări audiovizuale, lucrări literare şi documente; servicii interactive de găzduire care
permit utilizatorilor să publice şi să pună în
comun propriile fotografii, text, date, imagini
on-line; întreţinere şi actualizare de software
referitoare la securitatea calculatoarelor,
securitatea pe Internet, securitatea parolelor
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şi pentru prevenirea riscurilor aferente calculatoarelor, Internetului şi parolelor; servicii de
instalare şi întreţinere de software de calculatoare; furnizarea unui site web cu informaţii
tehnice referitoare la software şi hardware de
calculatoare; consultanţă în domeniul calculatoarelor; transfer de documente de la un
format de calculator la altul; găzduire de conţinut digital în reţele globale de calculatoare,
reţelele fără fir şi reţele de comunicaţii electronice; furnizarea accesului temporar la software de calculatoare nedescărcabil şi la
facilităţile on-line care permite utilizatorilor să
acceseze şi să descarce software de calculatoare; furnizarea accesului temporar la software de calculatoare on-line nedescărcabil,
care generează recomandări personalizate
referitoare la aplicaţii software în funcţie de
preferinţele utilizatorilor; monitorizarea datelor computerizate, sistemelor informatice şi
reţelelor de calculatoare în scopuri de siguranţă; găzduirea, clasificarea şi întreţinerea
bazelor de date on-line pentru terţi; cloud
computing cu software destinat utilizării în
gestionarea bazelor de date; găzduirea cloud
a bazelor de date electronice; prestarea serviciilor de furnizor de servicii de aplicaţii informatice (ASP) cu software utilizat pentru
gestionarea bazelor de date; platformă ca
serviciu (PaaS) cu platforme de software de
calculator utilizate pentru gestionarea bazelor de date; software ca serviciu (SaaS) cu
software utilizat pentru gestionarea bazelor
de date; software ca serviciu (SaaS) pentru
accesarea, monitorizarea, urmărirea, căutarea, salvarea şi punerea în comun a informaţiilor pe teme de interes general; software ca
serviciu (SaaS) pentru gestionarea informaţiilor personale şi pentru accesarea, răsfoirea
şi căutarea în bazele de date on-line, conţinut audio şi multimedia, jocuri, aplicaţii software, pieţe de aplicaţii software, liste şi ghiduri de programe şi video la cerere; software
ca serviciu (SaaS) cu software pentru comenzi vocale şi recunoaşterea vocală, software pentru conversia vocii în text, aplicaţii
software activate vocal, gestionarea informaţiilor personale şi pentru accesarea, răsfoirea
şi căutarea în bazele de date on-line, conţinut audio, video şi multimedia, jocuri, aplicaţii
software, pieţe de aplicaţii software, liste şi
ghiduri de programe şi video la cerere; software ca serviciu (SaaS) care permite ca
fişierele audio şi multimedia să fie descărcate şi accesate pe un calculator sau alte dispozitive electronice de larg consum portabile;
software ca serviciu (SaaS) pentru dispoziti-
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ve mobile care permite utilizatorilor să caute
în conţinutul dispozitivului informaţii, contacte
şi aplicaţii; software ca serviciu (SaaS) pentru crearea de indexuri de informaţii, indexuri
de site-uri web şi indexuri de alte resurse
informaţionale; software ca serviciu (SaaS)
pentru comenzi vocale şi recunoaşterea vocii; software ca serviciu (SaaS) pentru controlul difuzoarelor inteligente; software ca
serviciu (SaaS) cu software destinat utilizării
în legătură cu servicii de abonament la conţinut digital; software ca serviciu (SaaS) cu
software pentru crearea, dezvoltarea, distribuirea, descărcarea, transmiterea, recepţia,
redarea, editarea, extragerea, codificarea,
decodificarea, afişarea, stocarea şi organizarea conţinutului audio şi multimedia; furnizarea platformelor de căutare care permit utilizatorilor să solicite şi să recepţioneze conţinut media digital, aplicaţii; furnizarea accesului temporar la software şi aplicaţii on-line
nedescărcabile pentru accesarea fişierelor
audio şi video transmise continuu, jocurilor,
reţelelor de socializare, fişierelor text şi multimedia; servicii IT, şi anume furnizarea serverelor pentru bazele de date cu capacitate
variabilă, pentru terţi; furnizarea unui site
web cu software nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de date; furnizarea sistemelor de operare şi aplicaţiilor de calculator
găzduite pe Internet; închirierea facilităţilor
computerizate şi de stocare a datelor cu capacităţi variabile; furnizarea, dezvoltarea şi
crearea de software nedescărcabile, accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
pentru gestionarea aplicaţiilor de calculator;
proiectarea, gestionarea şi monitorizarea
forumurilor de discuţii on-line; crearea paginilor web stocate electronic pentru servicii online şi Internet; stocarea datelor, crearea şi
întreţinerea site-urilor web pentru terţi; gestionarea site-urilor web pentru terţi; închirierea
serverelor web; servicii de întreţinere, creare
şi găzduire de site-uri web; prestarea serviciilor de furnizor de servicii de aplicaţii informatice, şi anume furnizarea, găzduirea, gestionarea, dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor,
software, site-urilor web şi bazelor de date în
domeniile de comerţ electronic, plăţi on-line,
ordonarea comenzilor, crearea site-urilor
web, stocarea datelor, scalarea capacităţilor
de calcul partajate, servicii de mesagerie şi
calcularea clasamentului site-urilor web pe
baza traficului de utilizatori; găzduirea unui
site web care oferă utilizatorilor posibilitatea
de a analiza diferite materiale tipărite, imagini
grafice şi conţinut audio şi de a folosi un mo-
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del personalizat care oferă informaţii, aprecieri, dezaprobări, editări, schimbări, modificări, opinii, sugestii, comentarii şi de a participa la reţele de socializare, de afaceri şi de
comunităţi; servicii IT, şi anume crearea unei
comunităţi on-line pentru utilizatori înregistraţi pentru participarea la discuţii, recepţionarea răspunsurilor de la ceilalţi utilizatori, de
la comunităţi virtuale şi participarea la reţele
de socializare; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculatoare; crearea şi
dezvoltarea de software pentru jocurile de
calculatoare; furnizarea accesului temporar
la instrumente pentru dezvoltarea de software on-line nedescărcabile, pentru crearea şi
dezvoltarea jocurilor electronice; servicii de
asistenţă tehnică, şi anume remedierea problemelor la software pentru jocuri de calculatoare; furnizarea aplicaţiilor software nedescărcabile; furnizarea accesului temporar la
software on-line nedescărcabil pentru cloud
computing destinat utilizării în stocarea electronică a datelor; dezvoltarea software de
calculatoare în domeniul aplicaţiilor mobile;
prestarea serviciilor de furnizor de servicii de
aplicaţii informatice, şi anume găzduirea,
gestionarea, dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor, software-ului, site-urilor web în domeniile productivităţii personale, comunicaţiilor fără fir şi tehnologiilor mobile; servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de
cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
furnizarea serviciilor de informare, consultanţă şi consiliere referitoare la cele susmenţionate; niciunul dintre serviciile susmenţionate nefiind pentru aparate de fotografiat şi cinematografice profesionale, inclusiv
accesorii fotografice şi cinematografice specifice profesionale pentru acestea şi software
fotografic şi cinematografic profesional;
45 - servicii pe Internet de prezentări personale,
de reţele de socializare şi de întâlniri; furnizarea datelor de contact şi facilitarea prezentărilor personale în scopul creării şi dezvoltării
relaţiilor personale productive pentru oameni
cu dorinţe comune de a întâlni alţi oameni cu
interese similare; servicii de prezentări personale, relaţii personale şi de reţele de socializare furnizate pe Internet sau prin intermediul altor reţele de calculatoare sau de comunicaţii; servicii de reţele de socializare online, şi anume facilitarea prezentărilor sociale
sau interacţiunii între persoane; servicii de
reţele de socializare on-line; servicii de reţele
de socializare on-line în domeniul divertismentului; servicii de reţele de socializare on-
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line în domeniul divertismentului prestate prin
intermediul unui site web şi reţelelor de comunicaţii; servicii de administraţie personală;
servicii juridice; servicii de securitate pentru
protejarea proprietăţii şi a persoanelor; furnizarea bazelor de date computerizate on-line
şi bazelor de date on-line cu funcţie de căutare în domeniul reţelelor de socializare; furnizarea unui site web de reţea de socializare
în scopuri de divertisment; furnizarea serviciilor de reţele de socializare în scopuri de comentarii, comparaţii, colaborare, consultanţă,
sfaturi, discuţii, cercetare, schimb de informaţii, indexare, localizare de informaţii şi
divertisment; servicii personalizate pentru
cumpărături (personal shopping); furnizarea
unei baze de date cu funcţie de căutare cu
conţinut audio, video şi audiovizual disponibil
pe Internet, în reţele de telecomunicaţii şi în
reţele de telecomunicaţii fără fir în domeniul
reţelelor de socializare on-line.

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

33264
2019.12.19
2027.11.18
041543
2017.11.18
CHELTUIALA Radu, MD
Str. Independenţei nr. 1a,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova

TRADEMARKS
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, albastru de diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe.
(511) NCL(11-2017)
29 - unt; brânzeturi; frişcă; lapte bătut; kefir (băutură din lapte); lapte; iaurt de băut; lactate
(produse); iaurt; băuturi pe bază de lapte;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) CFE(7) 03.04.02; 06.19.11; 26.01.15; 27.01.12;
29.01.14.

(540)

(511) NCL(11-2017)
35 - gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou; toate serviciile
sus-menţionate, cu excepţia serviciilor de
relaţii cu publicul.

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

33277
2020.01.13
2028.09.18
043084
2018.09.18
38490
2018.04.20
AD
Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
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33266
2019.12.18
2027.05.23
040630
2017.05.23
FERMA CU ORIGINI S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 22/2, ap.(of.) 32,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "SIENNA LABEL".

MĂRCI
(511) NCL(11-2018)
(320) 2018-04-20
34 - articole pentru fumători; chibrituri; kretek;
snus; dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice
destinate fumătorilor; beţe de tutun; tabachere pentru ţigarete, scrumiere; huse pentru
ţigări electronice reîncărcabile; cigarillos;
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca
alternativă a ţigărilor tradiţionale; ţigarete;
ţigări de foi; dispozitive de vaporizare orale
pentru fumători; dispozitive electronice pentru inhalarea aerosolilor care conţin nicotină;
dispozitive electronice şi părţi ale acestora
pentru încălzirea ţigaretelor sau tutunului
pentru eliberarea de aerosoli care conţin
nicotină pentru inhalare; dispozitive electronice de fumat; stingătoare pentru ţigarete şi
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe
de tutun încălzite; brichete pentru fumători;
filtre pentru ţigarete; foiţe pentru ţigarete;
piese şi accesorii pentru toate produsele
indicate în clasa 34; pipe; recipiente de tutun;
produse din tutun; produse din tutun pentru a
fi încălzite; produse şi înlocuitori de tutun;
tutun de prizat; soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; înlocuitori de
tutun, cu excepţia celor pentru uz medical;
tutun de mestecat; tutun de pipă; tutun pentru rularea propriilor ţigarete; tutun brut sau
prelucrat; tuburi pentru ţigarete; vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice şi dispozitive
electronice de fumat.

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

33278
2020.01.13
2028.09.24
043116
2018.09.24
38802
2018.06.20
AD
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(730) Philip Morris Products S.A., CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
Elveţia
(540)

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv: "CEDAR LABEL".
(511) NCL(11-2018)
34 - articole pentru fumători; chibrituri; kretek;
snus; dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigaretelor; articole pentru ţigări electronice
destinate fumătorilor; beţe de tutun; tabachere pentru ţigarete, scrumiere; huse pentru
ţigări electronice reîncărcabile; cigarillos;
ţigări electronice; ţigări electronice folosite ca
alternativă a ţigărilor tradiţionale; ţigarete;
ţigări de foi; dispozitive de vaporizare orale
pentru fumători; dispozitive electronice pentru inhalarea aerosolilor care conţin nicotină;
dispozitive electronice şi părţi ale acestora
pentru încălzirea ţigaretelor sau tutunului
pentru eliberarea de aerosoli care conţin
nicotină pentru inhalare; dispozitive electronice de fumat; stingătoare pentru ţigarete şi
ţigări de foi încălzite, precum şi pentru beţe
de tutun încălzite; brichete pentru fumători;
filtre pentru ţigarete; foiţe pentru ţigarete;
piese şi accesorii pentru toate produsele
indicate în clasa 34; pipe; recipiente de tutun;
produse din tutun; produse din tutun pentru a
fi încălzite; produse şi înlocuitori de tutun;
tutun de prizat; soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în ţigări electronice; înlocuitori de
tutun, cu excepţia celor pentru uz medical;
tutun de mestecat; tutun de pipă; tutun pentru rularea propriilor ţigarete; tutun brut sau
prelucrat; tuburi pentru ţigarete; vaporizatoare cu fir pentru ţigări electronice şi dispozitive
electronice de fumat.
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
eliberate în ianuarie 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
Nr.
crt.
1

(210)
Nr.
de depozit
2

(220)
Data
de depozit
3

(111)
Nr. înregistrării
4

(511)
Clase

32884

(151)
Data
înregistrării
5
2019.09.20

1

041418

2017.11.01

2

042085

2018.03.01

32917

2019.09.27

35,36,41,
42,45

3

043492

2018.12.10

32966

2019.10.12

4

043585

2018.12.20

33087

5

043103

2018.09.20

6

043566

7

8

(730)
Titular, cod ST.3 OMPI

(441)
Nr.
BOPI
8

(450)
Nr. BOPI

PASCARU Adrian, MD

2/2018

2/2020

Asociaţia Investitorilor din
România, uniune de persoane
juridice, MD

5/2018

2/2020

34

British American Tobacco
(Brands) Limited, GB

2/2019

2019.11.25

09

COJOCARU Andrian, MD

3/2019

33091

2019.11.28

08,37

VIERU Vitalie, MD

11/2018

2018.12.18

33092

2019.11.27

25,35,36

EXPOCOM PROIECT S.R.L.,
MD

2/2019

043812

2019.02.14

33093

2019.11.27

41

FIGHTING ENTERTAINMENT ASSOCIATION, asociaţie obştească, MD

4/2019

043556

2018.12.12

33094

2019.11.29

33

MAESTRU-D.C. S.R.L., MD

2/2019

01,02,11,
19,27,37

MATUŞEVSCAIA Zinaida,
MD

4/2019

6
32,33

7

9

043667

2019.01.16

33095

2019.11.29

10

043680

2019.01.17

33096

2019.11.29

35

VASILIEV Veaceslav, MD

4/2019

11

043731

2019.01.28

33097

2019.11.29

33

Jim Beam Brands Co., US

4/2019

12

043733

2019.01.29

33098

2019.11.29

33

CASTEL MIMI S.R.L., MD

4/2019

13

043740

2019.01.23

33099

2019.11.29

39

AGENŢIA DE INVESTIŢII,
MD

4/2019

14

043741

2019.01.23

33100

2019.11.29

41

Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării, MD

4/2019

15

043743

2019.01.23

33101

2019.11.29

33

IURCO Nicolae, MD

4/2019

16

043758

2019.02.01

33102

2019.11.29

33

VINĂRIA-BARDAR S.A.,
întreprindere mixtă, fabrică de
vinuri, MD

4/2019

17

043759

2019.02.01

33103

2019.11.29

33

VINĂRIA PURCARI S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

4/2019

18

043763

2019.02.04

33104

2019.11.29

33

CARLEVANA WINERY
S.R.L., MD

4/2019

19

043768

2019.02.04

33105

2019.11.29

32,33

MORAR Victor, MD

4/2019

20

043535

2018.12.14

33106

2019.11.28

01,05

Akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU

2/2019

21

043536

2018.12.14

33107

2019.11.28

01,05

Akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU

2/2019

22

043872

2019.02.28

33108

2019.11.28

01,05

BASF SE, DE

4/2019

23

043771

2019.02.05

33109

2019.11.29

21,31,35,44

24

043773

2019.02.06

33110

2019.11.29

35,41

25

043781

2019.02.07

33111

2019.11.29

29,30,35,43

26

043805

2019.02.12

33112

2019.11.29

20,22,24,
35,37,39

ZOOTERRA S.R.L., MD

4/2019

ACORD Plus.Com S.R.L., MD

4/2019

DESSERT-ART S.R.L., MD

4/2019

PANMOBILI S.R.L., MD

5/2019

PANUŞ Valentina, MD
PANUŞ Corneliu, MD

27

140

043819

2019.02.18

33113

2019.11.29

09

GuangDong OPPO Mobile
Telecommunications Corp.,
Ltd., CN

5/2019

9

2/2020

2/2020
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1

2

3

4

7

8

043820

2019.02.18

33114

5
2019.11.29

6

28

31,35,41,44

TERMICAN-GALAJU Tatiana,
MD

4/2019

29

043832

2019.02.19

33115

2019.11.29

16,18,35

DICTON-AS S.R.L., societate
comercială, MD

4/2019

30

043835

2019.02.20

33116

2019.11.29

19,35

BOBROVSCHI Maxim, MD

4/2019

31

043843

2019.02.19

33117

2019.11.29

09,38,42

ESEMPLA SYSTEMS S.R.L.,
MD

4/2019

32

043862

2019.02.27

33118

2019.11.29

43

COLUN Alexandru, MD

4/2019

9

CIUBUCOV Dmitri, MD
33

043863

2019.02.27

33119

2019.11.29

43

COLUN Alexandru, MD

4/2019

CIUBUCOV Dmitri, MD
34

043867

2019.02.27

33120

2019.11.29

01
01,05

BASF SE, DE

4/2019

BASF Agro B.V. Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach, CH

4/2019

BASF SE, DE

4/2019

BASF Agro B.V. Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach, CH

4/2019

35

043868

2019.02.27

33121

2019.11.29

36

043871

2019.02.28

33122

2019.11.29

05

37

043873

2019.02.28

33123

2019.11.29

01,05

38

043880

2019.02.28

33124

2019.11.29

05

BASF Corporation, US

4/2019

39

043928

2019.03.13

33125

2019.11.29

05

BASF SE, DE

5/2019

40

043620

2019.01.04

33126

2019.11.28

08,18

BEAUTY FOR LIFE S.R.L.,
MD

3/2019

41

043878

2019.02.22

33127

2019.11.29

39,41,43

CRICOVA S.A., combinat de
vinuri, MD

5/2019

42

043870

2019.02.28

33128

2019.11.29

25,28,41

43

043891

2019.03.04

33129

2019.11.29

35,36

44

043893

2019.03.05

33130

2019.11.29

35,41,44

45

043903

2019.02.02

33131

2019.11.29

16,33,35,41

46

043904

2019.02.02

33132

2019.11.29

16,33,35,41

47

043931

2019.03.13

33133

2019.11.29

48

043932

2019.03.13

33134

2019.11.29

MATTEL, Inc., US

4/2019

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

5/2019

GOGU Lidia, MD

5/2019

OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI
ŞI VINULUI, INSTITUŢIE
PUBLICĂ, MD

4/2019

OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI
ŞI VINULUI, INSTITUŢIE
PUBLICĂ, MD

4/2019

03

UNILEVER N.V., NL

5/2019

03

UNILEVER N.V., NL

5/2019
5/2019

49

043965

2019.03.21

33135

2019.11.29

35,37,44

ZGARDAN Artur, MD

50

043966

2019.03.21

33136

2019.11.29

35

ZGARDAN Artur, MD

5/2019

51

043985

2019.03.21

33137

2019.11.29

03,05

Colgate-Palmolive Company,
a Delaware corporation, US

5/2019

52

044008

2019.03.27

33138

2019.11.29

17

UNIPLAST S.R.L., MD

5/2019

53

044010

2019.03.25

33139

2019.11.29

34

KT & G Corporation, KR

5/2019

54

044017

2019.03.27

33140

2019.11.29

01,05,07,
31,35

STAMBOLIU Stanislav, MD

5/2019

55

044020

2019.03.28

33141

2019.11.29

36

NISTOR Andrei, MD
GRIGOREŢ Viorel, MD

5/2019

56

043162

2018.10.03

33142

2019.11.30

35,43

POJOGA Nicolae, MD

1/2019

57

043725

2019.01.25

33143

2019.11.29

35,41

GRICOST GRUP S.R.L., MD

3/2019

58

043818

2019.02.18

33144

2019.11.29

35,39

AIM AIR S.R.L., companie
aeriană, MD

4/2019

59

043617

2019.01.03

33145

2019.12.02

41

Philip Morris Products S.A.,
CH

3/2019

60

043802

2019.02.12

33146

2019.12.02

09,16,35,36,
38,39,41,42

Cainiao Smart Logistics Holding Limited, KY

5/2019

61

042383

2018.04.24

33147

2019.12.05

29,35,43

FLORENI, societate pe acţiuni
de selecţie şi hibridizare a
păsărilor, MD

7/2018

2/2020

2/2020
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TRADEMARKS

1

2

3

4

62

043323

2018.11.09

33148

5
2019.12.05

35,43

6

PROVITUS PRIM S.R.L., MD

7

8

63

043324

2018.11.09

33149

2019.12.05

35,43

PROVITUS PRIM S.R.L., MD

3/2019

64

043370

2018.11.15

33150

2019.12.03

33

PANUŞ Grigore, MD

1/2019

65

043505

2018.12.11

33151

2019.12.09

33

CRAMA MIRCEŞTI S.R.L., MD

2/2019

66

043547

2018.12.17

33152

2019.12.06

24

CEPOI Victor, MD

3/2019

67

043548

2018.12.17

33153

2019.12.06

24

CEPOI Victor, MD

3/2019

68

043690

2019.01.18

33154

2019.12.05

03,05,11

The Procter & Gamble Company, US

3/2019

69

043707

2019.01.23

33155

2019.12.03

03,09,14,16,
18,25,28,29,
30,35,41,
42,43

Sanrio Company, Ltd., JP

3/2019

70

043708

2019.01.23

33156

2019.12.03

03,09,14,16,
18,25,28,29,
30,35,41,
42,43

Sanrio Company, Ltd., JP

3/2019

71

043814

2019.02.15

33157

2019.12.04

12,25,28,35,
37,41,42,
43,44

IAŢCO Ion, MD

4/2019

72

043833

2019.02.19

33158

2019.12.04

41,43

McDonald's Corporation, a
corporation organized and
existing under the laws of the
State of Delaware, US

5/2019

73

043933

2019.03.13

33159

2019.12.03

34

Gallaher Limited, GB

5/2019

74

043183

2018.10.07

33161

2019.12.06

33

BESCHIERU Nichita, MD

12/2018

75

043496

2018.12.07

33162

2019.12.06

11,35

KORDYUK Leonid, MD

3/2019

76

043500

2018.12.07

33163

2019.12.06

11,35

CORDIUC Anastasia, MD

3/2019

77

043501

2018.12.07

33164

2019.12.06

11,35

78

043574

2018.12.20

33165

2019.12.09

09,16,18,20,
21,25,35,36,
38,41,42,
43,45

79

043688

2019.01.17

33166

2019.12.06

80

043713

2019.01.28

33167

81

043782

2019.02.07

33168

82

043842

2019.02.21

83

042838

2018.07.18

84

042894

85

9

3/2019

2/2020

CORDIUC Anastasia, MD

3/2019

Facebook, Inc., US

4/2019

34

MERCAT DEVELOPMENTS
LIMITED, GB

5/2019

2019.12.10

33

NERUH Serghei, MD

3/2019

2019.12.10

36

AVENTUS FINANCE S.R.L.,
organizaţie de microfinanţare,
MD

4/2019

33170

2019.12.10

16,35,41,44

GRIBINCEA Tatiana, MD

3/2019

33171

2019.12.07

09,35,41,42

Philip Morris Products S.A., CH

10/2018

2018.08.03

33172

2019.12.07

09,35,41,42

Philip Morris Products S.A., CH

10/2018

043080

2018.09.17

33173

2019.12.07

34

Philip Morris Products S.A., CH

2/2019

2/2020

86

043081

2018.09.17

33174

2019.12.07

34

Philip Morris Products S.A., CH

2/2019

2/2020

87

043085

2018.09.18

33175

2019.12.07

34

Philip Morris Products S.A., CH

2/2019

2/2020

30,32,35,43

2/2020

88

043096

2018.09.18

33176

2019.12.07

SELECT LOUNGE S.R.L., MD

11/2018

89

043409

2018.11.27

33177

2019.12.07

33

AROMINT-LUX S.R.L., MD

1/2019

90

043520

2018.12.11

33179

2019.12.07

33

NOVAC Andrei, MD

4/2019

91

043559

2018.12.17

33180

2019.12.07

09

DUCA Vasile, MD

2/2019

2/2020

92

043641

2019.01.11

33181

2019.12.07

01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,31,32,
33,34,35,36,
37,38,39,40,
41,42,43,
44,45

PROFMET GRUP S.R.L., MD

3/2019

2/2020
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1

2

3

4

93

043654

2019.01.11

33182

5
2019.12.07

32,34

6

94

043729

2019.01.28

33183

2019.12.07

95

043792

2019.02.11

33184

96

043886

2019.03.01

33185

97

043894

2019.03.05

98

043909

2019.03.07

7

8

GOGU Marin, MD

4/2019

07

VELOCORD S.R.L., MD

3/2019

2019.12.07

35

CIBOTARI Elena, MD

4/2019

2019.12.07

11,16,28,
35,39

TRIFAN Iana, MD

5/2019

33186

2019.12.07

35,36

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

5/2019

33187

2019.12.07

33

VINĂRIA DIN VALE S.A., MD

5/2019

01

99

043923

2019.03.11

33188

2019.12.07

BASF SE, DE

5/2019

100

043947

2019.03.15

33189

2019.12.07

35,39,41

ALEXEENCO Natalia, MD

5/2019

101

043948

2019.03.15

33190

2019.12.07

09,11,16,
35,39

BRICO-COM S.R.L., MD

5/2019

102

044014

2019.03.27

33191

2019.12.07

35,36,37

Philip Morris Products S.A., CH

5/2019

103

043790

2019.02.08

33192

2019.12.12

35

T.D.ECONOM S.R.L., MD

4/2019

104

043791

2019.02.11

33193

2019.12.13

24,25,35

ZIPIS GROUP S.R.L., MD

4/2019

105

043889

2019.03.02

33194

2019.12.16

08,35

PEREPELIŢA Tatiana, MD

5/2019

106

042755

2018.07.06

33195

2019.12.11

24

CEPOI Victor, MD

10/2018

107

042756

2018.07.06

33196

2019.12.11

08,21

CEPOI Victor, MD

10/2018

108

043534

2018.12.14

33197

2019.12.17

01,05

Akţionernoe obşcestvo Firma
"Avgust", RU

2/2019

109

043975

2019.03.21

33198

2019.12.16

35

110

043728

2019.01.28

33199

2019.12.19

35,36,37,39,
41,42,43,45

111

043746

2019.01.30

33200

2019.12.18

12

112

043769

2019.02.05

33201

2019.12.18

29,30

113

042732

2018.07.03

33202

2019.12.23

114

043626

2019.01.09

33203

115

043135

2018.09.26

EPIDAVR S.R.L., firmă, MD

5/2019

TERMICAN Sergiu, MD

3/2019

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

4/2019

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

4/2019

09,35,41,
42,45

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

10/2018

2019.12.23

05

BECOR S.R.L., întreprindere
mixtă, MD

3/2019

33211

2019.12.29

09,35,41,42

Philip Morris Products S.A., CH

2/2019

9
2/2020

2/2020

2/2020

116

041543

2017.11.18

33264

2019.12.19

35

CHELTUIALA Radu, MD

1/2018

117

041289

2017.10.03

33265

2019.12.18

17,37

GRABAŞCIUC Igor, MD

11/2017

118

040630

2017.05.23

33266

2019.12.18

29,35

FERMA CU ORIGINI S.R.L.,
MD

7/2017

119

042048

2018.02.22

33267

2019.12.19

05

Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Nauchnovnedrencheskiy tsentr
Agrovetzashchita", RU

5/2018

120

043084

2018.09.18

33277

2020.01.13

34

Philip Morris Products S.A., CH

2/2019

2/2020

121

043116

2018.09.24

33278

2020.01.13

34

Philip Morris Products S.A., CH

2/2019

2/2020

2/2020
2/2020

143

1

DESIGN

MD - BOPI 2/2020

V
Design industrial / Industrial design

P

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

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

L

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

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

Numărul certificatului
Number of the certificate

(15)

Data înregistrării
Date of the registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării

(20)

Numărul desenului şi modelului industrial

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

Numărul de depozit
Number of the application

(22)

Data de depozit
Date of filing of the application

(23)

Data priorităţii de expunere
Date of the exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele industriale
Number of industrial designs

(30)

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

(31)

Numărul cererii prioritare
Number of the priority application

(32)

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

(33)

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

(43)

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

(44)

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

(45)

Data publicării certificatului
Date of publication of the certificate

(46)

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

(51)

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

(54)

Indicarea produsului
Designation of product

(55)

Reprezentarea desenului şi modelului industrial
Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate
Indication of colors claimed
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(62)

Numărul cererii divizionare

(71)

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

(72)

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

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

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

(74)

Numele mandatarului autorizat
Name of the patent attorney

(80)

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

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

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data
publicării acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din
Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.
Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor
conform Clasificării de la Locarno.

A

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those
applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161/2007 on
the Protection of Industrial Designs has been met.
The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of
classes in accordance with the Locarno Classification.
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(51)
(21)
(22)
(28)

DESIGN

LOC (12) Cl. 11-01
f 2019 0083
2019.11.13
12

(71)

(72)
(54)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A
MOLDOVEI, MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 168,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
MALCOCI Marina, MD
Mărţişoare

(55)

150

1

2

3

4
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(21) f 2019 0083

5

6

7

8
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(21) f 2019 0083

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

(55)
152

9

10

11

12

LOC (12) Cl. 25-01, 02
f 2019 0096
2019.12.13
4

(71)

ROOFART S.R.L., ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
Str. Alba Iulia nr. 184/2, ap.(of.) 32,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(74) POPA Cristina
(54) Materiale de construcţie profilate

DESIGN

MD - BOPI 2/2020

(21) f 2019 0096

1.1

1.2

1.3
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(21) f 2019 0096

1.4

1.5
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(21) f 2019 0096

2.1

2.2

155
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(21) f 2019 0096

2.3

2.4
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(21) f 2019 0096

2.5

3.1

3.2
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(21) f 2019 0096

3.3

3.4
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(21) f 2019 0096

3.5

4.1

159
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DESIGN

(21) f 2019 0096

4.2

4.3
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(21) f 2019 0096

4.4

4.5

(51) LOC (12) Cl. 32-00
(21) f 2019 0095
(22) 2019.12.05
(28) 4
(57) Culori revendicate: desenul 1 - sur,
oranj;

desenul 3 - sur, oranj.
(71)(72) VICOL Natalia, MD
Str. Testemiţeanu nr. 2, MD-6801,
Ialoveni, Republica Moldova
(74) GOREMICHINA Ludmila
(54) Logouri

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

161

MD - BOPI 2/2020

DESIGN

(21) f 2019 0095
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1

2

3

4
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale,
titularul și adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

1

f 2019 0002

2019.01.11

09-01,
07

2

2

f 2019 0019

2019.03.26

12-15

1

3

f 2019 0023

2019.04.04

23-03

1

4

f 2019 0028

2019.04.15

19-08

3

5

f 2019 0036

2019.05.17

19-08

1

6

f 2019 0038

2019.05.21

32-00

1

7

f 2019 0039

2019.05.22

32-00

10

(73)
Titular și adresă, cod ST.3 OMPI

BESCHIERU Nichita, MD
Str. Nicolae Milescu Spatarul nr. 23, ap. 79,
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
DAVANTI TYRES LIMITED, GB
Oak House, Woodlands Park, Ashton Road,
Newton-le-Willows, Merseyside, WA12 0HF,
Regatul Unit
NICOLAESCU Constantin, MD
Str. Valeriu Cupcea nr. 40/1, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova
RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova
TERMICAN Sergiu, MD
Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
TERMICAN Sergiu, MD
Str. A. Puşkin nr. 47/1, bloc C, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova

(43)
Nr.
BOPI
9/2019

7/2019

7/2019

8/2019

7/2019

7/2019

7/2019

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

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

1

1847

09-01

f 2018 0001

2018.01.09

2

1848

11-02

f 2018 0060

2018.10.31

(28)(20)
(73)
Titular, cod ST.3 OMPI
Nr. de desene şi
modele industriale
(nr. desenului şi
modelului industrial)
1
INVINPROM S.R.L., MD
24

BOŢAN Radu, MD

(44)
Nr.
BOPI

8/2018
11/2019
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, numărul de
depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite,
titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

1

1651

2

1667

(18)
Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(51)
Clase

2024.11.26

f 2014 0072

2014.11.26

19-08

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
reînnoite
23

2024.10.02

f 2014 0065

2014.10.02

09-01

1

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

BRICO-COM S.R.L., MD
Bd. Cuza Vodă nr. 8, of.
204, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
SHERIF S.R.L., MD
Str. Şevcenko nr. 81/11,
MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova

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

2/2015
11/2015
2/2016
6/2015
1/2016
5/2016

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

1
1

2
DM/200135

(23)(30)
Prioritate
3
2018.12.21

2

DM/200372

2018.11.27

3

DM/200536

2018.12.14

164

(73)
Titular,
cod ST.3 OMPI

4
MONTRES
JAQUET DROZ
SA (MONTRES
JAQUET DROZ
AG) (MONTRES
JAQUET DROZ
LTD.), CH
MONTRES
JAQUET DROZ
SA (MONTRES
JAQUET DROZ
AG) (MONTRES
JAQUET DROZ
LTD.), CH
MONTRES
JAQUET DROZ
SA (MONTRES
JAQUET DROZ
AG) (MONTRES
JAQUET DROZ
LTD.), CH

(54)
Denumirea
desenului şi
modelului industrial

(51) Clase

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

5
Cadrane / Dials /
Cadrans

6
10-07

7
2

8
2023.12.21

9
26/2019

Cadrane; mase
oscilante / Dials;
oscillating weights /
Cadrans; masses
oscillantes

10-07

4

2023.11.27

22/2019

Cadran pentru ceas /
Watch dial / Cadran
de montre

10-07

1

2023.12.14

26/2019
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1
4

2
DM/200543

3
2018.12.14

4
MONTRES
JAQUET DROZ
SA (MONTRES
JAQUET DROZ
AG) (MONTRES
JAQUET DROZ
LTD.), CH

5

DM/200697

2018.11.27

6

DM/201636

2018.11.30

THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES AG
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES SA)
(THE SWATCH
GROUP
MANAGEMENT
SERVICES LTD.),
CH
LOGISTICS
COMMAND OF
NATIONAL
ARMED FORCES
OF THE
REPUBLIC OF
LATVIA, LV

5
Cadrane; greutate
oscilantă / Dials;
oscillating weight /
Cadrans; masse
oscillante
Watch cases with
bracelets
Cutii pentru ceasuri
cu brăţări; ceasuri;
ceas de mînă; cutie
pentru ceas / Watch
cases with straps;
watches; wristwatch;
watch case / Boîtes
de montres avec
bracelets; montres;
Montre-bracelet; boîte
de montre

6
10-07

7
4

8
2023.12.14

9
26/2019

10-07

9

2023.11.27

22/2019

Motiv de suprafaţă /
Surface pattern / Motif
de surface

32-00

1

2023.11.30

26/2019

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

(11)
(15)
Data înregistrării
Nr.
înregistrării

(73)
Titular, cod ST.3
OMPI

(23)(30)
Prioritate

(54)
Denumirea
desenului şi
modelului industrial

(28)
Nr. de desene şi
modele
industriale

(18)
Valabilitate

Nr.
IDB

1
10-07

2
DM/200135

3
2018.12.21

4
MONTRES
JAQUET DROZ
SA (MONTRES
JAQUET DROZ
AG) (MONTRES
JAQUET DROZ
LTD.), CH

5
Cadrane / Dials /
Cadrans

6
2

7
2023.12.21

8
26/2019

10-07

DM/200372

2018.11.27

Cadrane; mase
oscilante / Dials;
oscillating weights /
Cadrans; masses
oscillantes

4

2023.11.27

22/2019

10-07

DM/200536

2018.12.14

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

Cadran pentru ceas /
Watch dial / Cadran
de montre

1

2023.12.14

26/2019
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10-07

DM/200543

2018.12.14

10-07

DM/200697

2018.11.27

32-00

DM/201636

2018.11.30

166

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

Cadrane; greutate
oscilantă / Dials;
oscillating weight /
Cadrans; masse
oscillante
Watch cases with
bracelets

4

2023.12.14

26/2019

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

Cutii pentru ceasuri
cu brăţări; ceasuri;
ceas de mînă; cutie
pentru ceas / Watch
cases with straps;
watches; wristwatch;
watch case / Boîtes
de montres avec
bracelets; montres;
Montre-bracelet; boîte
de montre

9

2023.11.27

22/2019

LOGISTICS
COMMAND OF
NATIONAL
ARMED FORCES
OF THE
REPUBLIC OF
LATVIA, LV

Motiv de suprafaţă /
Surface pattern / Motif
de surface

1

2023.11.30

26/2019

MD - BOPI 2/2020

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

168

Nr.
depozit
3
043515

Nr.
titlului de
protecţie
4
-

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date modificate

5
10/2016
1/2019

6
(511)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare
comercială; lucrări de birou.

7
(511)
35 - regruparea în beneficiul
terţilor de uleiuri esenţiale, uleiuri aromatice (de uz cosmetic),
aromatizanţi (uleiuri esenţiale),
uleiuri pentru toaleta personală,
potpuriuri (parfumuri), uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri pentru corp
(de uz cosmetic), uleiuri pentru
parfumuri şi esenţe, parfumerie,
preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate
parfumate (de uz cosmetic),
produse de îngrijire a frumuseţii,
preparate pentru înfrumuseţare,
pastă de dinţi, deodorante
pentru oameni, săpunuri, cosmetice, preparate farmaceutice,
alimente dietetice de uz medical,
suplimente nutritive, preparate
cu vitamine, suplimente alimentare pe bază de minerale, băuturi dietetice de uz medical,
tablete farmaceutice, suplimente
dietetice pentru consumul uman,
substanţe dietetice de uz medical, pastile de uz farmaceutic,
înlocuitor de hrană de uz medical, produse de imprimerie,
manuale şi ghiduri tipărite, publicaţii imprimate, articole din
hârtie şi carton, articole de
papetărie, reviste (publicaţii
periodice), ziare, periodice, cărţi,
dosare cu foi detaşabile, calendare, cocteiluri fără alcool (cu
excepţia transportului acestora),
care permit clienţilor să vândă în
mod convenabil şi să cumpere
aceste produse prin magazinele
de vânzare cu amănuntul, magazine universale, prin cataloage de comenzi prin poştă,
prin intermediul mijloacelor electronice, inclusiv prin intermediul
site-urilor web sau programelor
de televiziune de cumpărături;
servicii de marketing; publicitate;
promovarea vânzărilor pentru
terţi; administrarea programelor
de fidelizare a clienţilor; servicii
de agenţii de import-export;
managementul afacerilor şi servicii de consultanţă; asistenţă în
conducerea afacerilor; organizarea şi gestionarea programelor de stimulare; toate
serviciile sus-menţionate, cu
excepţia serviciilor prestate
pentru produse de curăţat de uz
casnic sau detergenţi.

MD - BOPI 2/2020
1
2

Mărci

2

3

Marcă

4

5

3
025266
025267
025268

4
R 19729B
R 19730B
R 19731B

5
7/2009
8/2009
5/2010
9/2010
7/2011
3/2012
7/2012
6/2019

6
(730)
Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Republica Cehă

7
(730)
Průmyslová 610/2a, Doudlevce,
301 00 Plzeň, Cehia

026164

20425

2/2010
12/2010

(730)
Str. Academiei nr. 6, bloc 1, ap. 6,
MD-2028, Chişinău, Republica
Moldova

(730)
Str. Nicolae Dimo
nr. 25, ap. 49, MD-2045,
Chişinău, Republica Moldova

Marcă

026013

21376

1/2010
7/2011

(730)
Str. Grenoble nr. 149/A, MD-2019,
Chişinău, Republica Moldova

(730)
Str. Gh. Asachi nr. 42, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova

Marcă

026975

23275

8/2010
8/2012
12/2012

(730)
Str. Călăraşilor nr. 1, MD-4401,
Călăraşi, Republica Moldova

(730)
Str. Columna nr. 170, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova

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

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

Date despre
cedent

Date despre cesionar

1
1

2
Marcă

3
026944
26.03.2010

4
21888

5
6/2010
12/2011
1/2015

6
(730)
VOLTA S.R.L., MD
Str. Pădurii nr. 19,
MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

7/2010
5/2011

(730)
Adam Gheorghe, întreprindere individuală, MD
Str. Vasile Lupu nr. 59,
ap. 76, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(730)
Hanskell Trading, SIA, LV

7
(730)
CREŢU Sergiu, MD
Str. Botanica Veche
nr. 2, ap. 26, MD-2062,
Chişinău, Republica
Moldova
(730)
Adam & Eva S.R.L, MD

2

Marcă

026892
11.03.2010

21051

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8
3216
13.01.2020

3217
14.01.2020

Cerere
de înregistrare
a mărcii

044897
21.09.2019

4

Marcă

038792
20.04.2016

29403

7/2016
6/2017

(730)
LAGUNA DULCE S.R.L.,
societate comercială, MD
Şos. Chişinău-Hînceşti,
MD-2070, Ialoveni,
Republica Moldova

Str. Păcii nr. 2/2,
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(730)
GRIBINCEA Alexandru,
MD
Str. Sf. Andrei nr. 24,
ap. 5, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(730)
Cvin - Com S.R.L., societate comercială, MD
Şos. Chişinău-Hînceşti,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

5

Marcă

028414
10.01.2011

22183

4/2011
2/2012

(730)
LAGUNA DULCE S.R.L.,
societate comercială, MD
MD-2070, şos. ChişinăuHînceşti, Ialoveni, Republica Moldova

(730)
Cvin - Com S.R.L., societate comercială, MD
Şos. Chişinău-Hînceşti,
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova

3220
15.01.2020

6

Marcă

040501
28.03.2017

30346

5/2017
2/2018

(730)
LAGUNA DULCE S.R.L.,
societate comercială, MD
Şos. Chişinău-Hînceşti,

(730)
Cvin - Com S.R.L., societate comercială, MD
Şos. Chişinău-Hînceşti,

3221
15.01.2020

3

-

11/2019

Ainavas iela 2A - 28,
LV-1084, Riga, Letonia

3218
14.01.2020

3219
15.01.2020
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7

009017
14.12.1999

Marcă

R 7557

5/2000
10/2000
2/2010

MD-2070, Ialoveni,
Republica Moldova

MD-6801, Ialoveni,
Republica Moldova

(730)
Delphi Technologies, LLC,
US

3222
15.01.2020

5725 Delphi Drive, Troy,
Michigan 48098, Statele
Unite ale Americii

(730)
Delphi International
Operations Luxembourg
S.à r.l., LU
Avenue de Luxembourg,
L-4940 Bascharage,
Luxemburg

8

Marcă

009337
19.05.2000

R 9639

11/2002
8/2003
3/2010

(730)
Delphi Technologies, LLC,
US
5725 Delphi Drive, Troy,
Michigan 48098, Statele
Unite ale Americii

(730)
Aptiv Technologies
Limited, BB
Erin Court, Bishop’s
Court Hill, St. Michael,
Barbados

3223
15.01.2020

9

Marcă

030835
20.03.2012

23519

5/2012
2/2013

(730)
Delphi Technologies, LLC,
US

(730)
Delphi International
Operations Luxembourg
S.à r.l., LU
Avenue de Luxembourg,
L-4940 Bascharage,
Luxemburg

3224
15.01.2020

(73)
CASTEL MIMI S.R.L.,
MD
Str. Dacia nr. 1,
MD-6512, Bulboaca,
Anenii Noi,
Republica Moldova

3225
17.01.2020

5725 Delphi Drive, Troy,
Michigan 48098, Statele
Unite ale Americii
10

Desen /
model
industrial

f 2010 0006
14.01.2010

R 1268

11/2010
2/2011
12/2015

(73)
AGROVIN BULBOACA
S.A., MD
Str. Dacia, MD-6512,
Bulboaca, Anenii Noi,
Republica Moldova

Lista contractelor de cesiune parţială
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, date despre certificatul de înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale, date despre cedent, date
despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

1

Marcă

Date despre
certificate
Date despre certificatul de înregistrare:
(111) 19988
(210) 026456
(220) 12.01.2010
BOPI 2/2010
9/2010
Date despre certificatul rezultat în
urma cesiunii parţiale:
(111) 19988 A
(210) 026456
(220) 12.01.2010
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Date despre cedent

Date despre cesionar

Clasele
necesionate

Clasele
cesionate

(730)
BODRUG Gheorghe,
MD
Str. Mesager nr. 5/3,
ap. 59, MD-2069,
Chişinău, Republica
Moldova

(730)
ADMIRAL TUR
S.R.L., MD
Str. M. Costin nr. 13/1,
ap.(of.) 82, MD-2068,
Chişinău, Republica
Moldova

(511)
31- produse agricole,
horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în
alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente
pentru animale; malţ;
32 - bere; ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi
din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
39- transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
42 - servicii ştiinţifice şi

(511)
39 - organizarea călătoriilor.

Nr. şi data
înregistrării
contractului
3226
20.01.2020

MD - BOPI 2/2020
tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi
de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de
analiză şi cercetare
industrială; crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator;
43 - servicii de
alimentaţie publică;
servicii de cazare
temporară.

Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul titlului de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de
licenţă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.
1

OPI
Mărci

Nr. titlului
de
protecţie
IR 603913
IR 603914
IR 864371
IR 1347284

Licenţiar
(730)
Alfred Kärcher SE &
Co. KG, DE
Alfred-KärcherStrasse 28-40, 71364
Winnenden, Germania

Licenţiat
(791)
Karcher S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bogdan Voievod nr. 7,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

Informaţii privind
contractul de licenţă
1. Licenţă neexclusivă.

Nr. şi data
înregistrării
contractului
3227
20.01.2020

2. Termenul de acţiune al contractului din
01.01.2019 pentru
toată perioada de
valabilitate a mărcilor.
3. Teritoriul de acţiune
al contractului - Republica Moldova.

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
US

(21) Nr. depozit
a 2019 0076

(22) Data depozit
2018.04.05

(41) Nr. BOPI
-

Art.
art. 33(9)
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei
de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68
din Legea nr. 50/2008 (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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
2
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,
MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
LES LABORATOIRES SERVIER, FR
COSOV Vilghelm, MD

(11) Nr.
brevet
3
4331

(21) Nr.
depozit
4
a 2014 0065

(22) Data
depozit
5
2014.07.02

Data încetării
valabilităţii
6
2019.07.02

4356

a 2014 0066

2014.07.09

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

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
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(73) Titular, cod ST. 3 OMPI
BRAILA Alexandru, MD;
BRAILA Valentina, MD
BRAILA Alexandru, MD;
BRAILA Valentina, MD
FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GmbH,
DE;
KEA-TEC GmbH, DE
CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE
MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD

(11) Nr.
brevet
2484

(21) Nr.
depozit
a 2001 0253

(22) Data
depozit
2001.08.01

Data încetării valabilităţii
2018.08.01

3036

a 2001 0264

2001.08.03

2018.08.03

3640

a 2004 0079

2002.08.27

2018.08.27

3770

a 2008 0224

2008.08.22

2018.08.22

4289

a 2013 0058

2013.08.17

2018.08.17
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MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul
de invenţie prin neachitarea taxelor stabilite,
conform art. 60(5) din Legea nr. 50/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului,
numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi
Nr.
crt.

Cod
ST.3
OMPI

(11) Nr.
brevet

1

MD

4549

(13) Codul
tipului
de document
B1

(51) Indicii de clasificare

B08B 3/00 (2006.01)
B08B 3/08 (2006.01)
C11D 1/04 (2006.01)
C11D 1/68 (2006.01)

(21)
Nr. depozit

(22)
Data
depozit

(45)
Nr.
BOPI

Data
decăderii din
drepturi

a 2016 0037

2016.03.29

02.2018

2016.03.29

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie
de scurtă durată retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet
de invenţie, articolul din Legea nr.50/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr. crt.
1

Cod ST. 3 OMPI
MD

(21) Nr. depozit
s 2019 0111

(22) Data depozit
2017.09.05

(41) Nr. BOPI
-

Art.
art. 56

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

(73) Titular, cod ST.3 OMPI
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
"MECAGRO", MD
FALA Valeriu, MD;
LACUSTA Victor, MD;
ROMANIUC Dumitru, MD;
FALA Paula, MD

(11) Nr.
brevet
860

(21) Nr.
depozit
s 2014 0098

(22) Data
depozit
2014.07.02

Data încetării valabilităţii
2019.07.02

865

s 2014 0097

2014.06.30

2019.06.30

870

s 2014 0096

2014.06.25

2019.06.25

875

s 2014 0099

2014.07.21

2019.07.21

1093

s 2016 0085

2016.06.24

2019.06.24
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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

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,
MD

780

s 2013 0193

2013.11.14

2019.11.14

ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată
al căror termen de valabilitate a fost prelungit
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, numărul depozitului,
data depozitului, titularul, data expirării termenului de valabilitate a brevetului,
data expirării termenului de valabilitate prelungit
Nr.
crt.

(11)
Nr.
brevet

1

1105

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

s 2016 0050

2013.11.15

(73) Titular

MIROCHNIK Irina, GB

Data expirării
termenului de
valabilitate a
brevetului
2019.11.15

Data expirării termenului de valabilitate
prelungit
2023.11.15

FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase /
Withdrawn applications for plant variety patent/
Отозванные заявки на патент на сорт растения
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, numele sau denumirea solicitantului,
numele amelioratorilor, denumirea comună a plantei şi taxonul botanic, denumirea soiului,
data retragerii cererii, articolul din Legea nr. 39/2088 în baza căruia a fost retrasă cererea
Nr.
crt.

Nr. depozit/
Data depozit

a. Solicitantul
b. Amelioratorul

Denumirea comună
(Taxonul botanic)

Denumirea
soiului

Data
retragerii

Temeiul retragerii

No.

Application number/
Filing date

a. Applicant
b. Breeder

Common name
(Botanical taxon)

Variety
denomination

Date of
withdrawal

Grounds for
withdrawal

№
п/п

Номер заявки/
Дата подачи

а. Заявитель
b. Селекционер

Наименование
сорта

Дата
отзыва

Основание
для отзыва

v 2015 0013 /
2015.02.05

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL
DE CERCETĂRI
PENTRU CULTURILE
DE CÎMP "SELECŢIA", MD

Название вида
(Ботанический
таксон)
MAZĂRE
(Pisum sativum L.)

MZ-14-14

2020.02.29

art. 46(4)

1

b. COSOVAN Alexandra, MD;
VOZIAN Valeriu, MD;
REŞETNIC Ion, MD

174

Peas
(Pisum sativum L.)
Горох
(Pisum sativum L.)
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă
a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin
neachitarea taxei de menţinere în vigoare a brevetului,
conform art. 59 din Legea nr. 39/2008 (cu 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 publicării hotărârii de acordare
a brevetului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST.3 OMPI

1

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

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

161

v 2009 0010

2009.12.08

(45) Data
publicării
hotărârii de
acordare
2014.07.31

Data
încetării valabilităţii
2019.07.31

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

039296
042111
042330
042441
042446
042837
042906
043009
043021
043097
043136
043197
043198
043208

2016.08.03
2018.03.01
2018.04.13
2018.05.07
2018.05.11
2018.07.18
2018.08.08
2018.09.05
2018.09.02
2018.09.18
2018.10.02
2018.10.10
2018.10.10
2018.10.11

2020.01.20
2020.01.15
2020.01.10
2020.01.15
2020.01.15
2020.01.20
2020.01.31
2020.01.10
2020.01.15
2020.01.20
2020.01.31
2020.01.31
2020.01.31
2020.01.31

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

9/2016
7/2018
6/2018
7/2018
7/2018
11/2018
11/2018
10/2018
11/2018
11/2018
12/2018
12/2018
12/2018
12/2018

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

(210)
Nr.
de depozit
2
043098

(220)
Data
de depozit
3
2018.09.18

(540)
Reproducerea
mărcii
4
1

2
3
4
5
6

043320
043340
043398
043488
043550

2018.11.06
2018.11.08
2018.11.16
2018.12.07
2018.12.17

BMW
FITMIN
CĂRTUREŞTI
RENTACAR
PRIMA CASA

(730)
Solicitant
cod ST.3 OMPI
5
Exxon Mobil Corporation,
US
MOISEI Alexandru, MD
SCOBIOALĂ Vadim, MD
MOLEA Corneliu, MD
DONICI Alexandru, MD
CEPOI Victor, MD

Data expedierii deciziei de
respingere
6
2020.01.31

(441)
Nr.
BOPI
7
12/2018

2020.01.23
2020.01.23
2020.01.23
2020.01.23
2020.01.15

1/2019
2/2019
2/2019
2/2019
3/2019
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1
7
8

2
043703
043714

3
2019.01.17
2019.02.04

4
Baker's Aid
Marcă figurativă

9
10
11
12

043726
043736
043824
043825

2019.01.25
2019.01.29
2019.02.19
2019.02.19

13

043875

2019.03.01

TATA Promo
Da Vinci
MilleniuM
MilleniuM Training and
Development
Institute Institutul de Instruire
în Dezvoltare
Pâinea Noastră

14
15

043941
043992

2019.03.13
2019.03.21

IQPUZZLE
OCEAN

5
RODALS S.R.L., MD
Partidul Politic "Partidul
Regiunilor din Moldova", MD
RADU PROMO S.R.L., MD
GUZUN Efrosinia, MD
CÎRHANĂ Vitalie, MD
CÎRHANĂ Vitalie, MD

EXPO PROGRES S.R.L.,
MD
GEEK TOYS S.R.L., MD
SIMBACOM-LUX S.R.L.,
MD

6
2020.01.23
2020.01.23

7
3/2019
4/2019

2020.01.23
2020.01.23
2020.01.29
2020.01.29

3/2019
3/2019
4/2019
4/2019

2020.01.31

5/2019

2020.01.23
2020.01.31

5/2019
5/2019

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul
de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38/2008
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI
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Nr.
crt.

(111/116)
Nr. înregistrării

1
1

2
R 7235

(210)
Nr. de
depozit
3
008723

(540)
Denumirea mărcii

2

R 7407

008744

PRAC
TIC

2019.07.08

3

R 7408

008745

ELITE

2019.07.08

4

R 7410

008778

PM

2019.07.27

5

R 7453

008783

CEBA
VIN

2019.07.30

6

R 8045

008759

Монастырский
Дворик

2019.07.15

7

19243

024419

ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ

2018.10.17

8

19766

025509

Winston XS

2019.07.03

9

19767

025510

Winston XS

2019.07.03

10

19768

025511

Winston XS

2019.07.03

4
EMOTION ENGINE

LONGBEACH

(181/186)
Data expirării valabilităţii
5
2019.07.01

(730)
Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer
Entertainment Inc.), JP
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japonia
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 BRANDS SARL, CH
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,
Elveţia
CEBA-VIN S.A., înreprindere mixtă, MD
MD-7318, Ciobalaccia, Cantemir, Republica
Moldova
Dionysos Mereni S.A., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527,
Merenii Noi, Chişinău, Republica Moldova
DOTCHIRNE PIDRIEMSTVO "KONDITERSKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,
Ucraina
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia

MD - BOPI 2/2020
1
11

2
19769

3
025512

4
Winston XS

5
2019.07.03

12

19776

025614

CUPTORUL
DE LA BUNICA

2019.07.20

13

19783

025459

ACOOLA

2019.07.02

14

19872

025513

WINSTON XSENCE
OF ME

2019.07.03

15

19874

025514

WINSTON XSENCE

2019.07.03

16

19877

025539

YUNI

2019.07.02

17

19878

025540

Mai puţin amar,
mai plin de viaţă!

2019.07.06

18

19879

025571

2019.07.14

19

19883

025611

INSTITUTUL INTERNAŢIONAL
DE MANAGEMENT
IMI-NOVA
POLIREM

20

19925

025556

CHARTIS

2019.07.08

21

19950

025623

ador

2019.07.17

2019.07.16

gustul natural

22

19972

025582

BEBELUŞ

2019.07.24

23

19974

025608

VSM plast

2019.07.07

24

19975

025618

Marcă tridimensională

2019.07.24

25

19976

025619

Marcă tridimensională

2019.07.24

26

19977

025620

Marcă figurativă

2019.07.24

27

19978

025628

CALITATEA CARE
TE MIŞCĂ

2019.07.24

28

19985

025544

ХОМИЧ

2019.07.10

29

20022

025616

PRACTICARD

2019.07.20

30

20025

025629

QUALITY THAT
MOVES YOU

2019.07.24

31

20026

025631

BIO Country

®

2019.07.21

6
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
APA-VIEŢII S.R.L., MD
Str. Golia nr. 10,
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
AUTODISCOM S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 156,
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
Japan Tobacco Inc., JP
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japonia
BĂRCĂ Maria, MD
Str. Albişoara nr. 76, bloc 5, ap. 23,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY
S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Uzinelor nr. 167,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
IMI-NOVA, institut internaţional de management, MD
Str. Hristo Botev nr. 9, bloc 1,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comercială, MD
Str. Petricani nr. 84,
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
Akita, Inc., a Delaware corporation, US
2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, Statele Unite
ale Americii
ELDI&Co S.R.L., societate comercială, MD
Str. Caucaz nr. 72, MD-2003,
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
Tripav S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 6, bloc 3,
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
EASEUR HOLDING B.V., NL
Str. Boelelaan 7, 8e Etage, 1083 HJ Amsterdam, Olanda
Kelley Grains IMPEX S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Bucureşti nr. 37,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
FinComBank S.A., MD
Str. A. Puşkin nr. 26,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
MEGA MARKET S.R.L., MD
Str. Livezilor nr. 29/3-8,
MD-2081, Chişinău, Republica Moldova
EASEUR HOLDING B.V., NL
Str. Boelelaan 7, 8e Etage, 1083 HJ Amsterdam, Olanda
BIO COUNTRY S.R.L., societate comercială, MD
Str. Valea Dicescu nr. 100,
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
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1
32

2
20027

3
025632

4
Ruspin

5
2019.07.24

GRUP

33

20028

025634

CHARTIS
Your world, insured

2019.07.20

34

20029

025635

CHARTIS

2019.07.20

35

20030

025640

ZOO
Farm Agro

2019.07.22

36

20098

025515

EDELWEISS

2019.07.16

37

20107

025552

MisterMd

2019.07.07

38

20118

025613

ADRENALIN

2019.07.16

39

20139

025671

AIESEC

2019.07.31

40

20209

025568

PLATINUM

2019.07.10

41

20210

025569

INFINIT

2019.07.10

42

20211

025570

fantasy

2019.07.10

43

20212

025597

НИЧЕГО
ЛИШНЕГО

2019.07.01

44

20225

025654

SHEHEREZADA

2019.07.27

45

20226

025653

ALI BABA
АЛИ БАБА

2019.07.27

46

20233

025662

TUNINGAGE

2019.07.31

RACE PERFORMANCE

47

20234

025624

GETREADY

2019.07.17

48

20235

025643

Marcă figurativă

2019.07.23

49

20245

025658

D DUNHILL

2019.07.28

FINE CUT

50

20250

025659

PALL MALL

2019.07.28

NANOKINGS

178

51

20263

025547

DE LA ARICEL

2019.07.06

52

20264

025661

BACKFLIP

2019.07.30

6
CROITOR Igor, MD
Str. Costiujeni nr. 7, bloc 12, ap. 1,
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova
Akita, Inc., a Delaware corporation, US
2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, Statele Unite
ale Americii
Akita, Inc., a Delaware corporation, US
2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, Statele Unite
ale Americii
ZOOFARMAGRO S.R.L., MD
Str. Gh. Madan nr. 87, ap. 74,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
ŢURCAN Vladimir, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 104, ap. 8,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
ŢURCAN Valentin, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 104, ap. 8,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
MIGAI Nadejda, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
SUHOREBROV Serghei, MD
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 3, ap. 36,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
AIESEC MOLDOVA, asociaţie obştească,
MD
Str. N. Titulescu nr. 26,
MD-2032, 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
MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Belgrad nr. 3,
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
BALABAN INTRAVEST S.R.L., MD
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,
Republica Moldova
BOLŞACOV Dmitrii, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
BOLŞACOV Dmitrii, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
AUTOMAX S.R.L., MD
Str. Liviu Deleanu nr. 1, ap. 165,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
CEPOI Victor, MD
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
COJOCARU Ruslan, MD
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
Dunhill Tobacco of London Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, Regatul Unit
British American Tobacco (Brands) Inc., US
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, Statele Unite
ale Americii
BOLŞACOV Dmitrii, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
Motorola Trademark Holdings, LLC, US
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL
60048, Statele Unite ale Americii

MD - BOPI 2/2020
1
53

2
20266

3
025663

4
AUTOMAX

5
2019.07.31

CAR ACCESSORIES

54

20289

025605

2019.07.01

CUCU
PUR ŞI LIBER

LAND
55

20310

025538

Эко-кролик

2019.07.03

56

20327

025639

Marcă figurativă

2019.07.21

57

20386

025667

Золотая осень

2019.07.31

58

20387

025668

Toamna de aur

2019.07.31

59

20455

025559

Castorland

2019.07.08

60

20456

025560

Castorland Puzzle
500

2019.07.08

61

20683

025655

MOLIS

2019.07.31

62

20928

025637

ACTIVIL

2019.07.23

63

20940

025572

РОСА

2019.07.10

64

20953

025645

BOCIKOVOI

2019.07.23

65

21257

025578

SMILE ; )

Puzzle

CVAS

2019.07.14

6
AUTOMAX S.R.L., MD
Str. Liviu Deleanu nr. 1, ap. 165,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
AZARIA LIMITED, SC
Salamat House, La Poudriere Lane, Victoria,
Mahe, Seychelles
POGORETSKY Janosh, UA
Kommunarov str., 37, Mukachevo, Ucraina
PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North
Carolina, US
700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577, Statele Unite ale Americii
Colaj S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 11,
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova
Colaj S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 11,
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova
CASTOR Drukarnia i Wydawnictwo Marek
Bryła, Wojciech Lipiński Sp. j., PL
ul. Łokietka 119, 31-263 Kraków, Polonia
CASTOR Drukarnia i Wydawnictwo Marek
Bryła, Wojciech Lipiński Sp. j., PL
ul. Łokietka 119, 31-263 Kraków, Polonia
LESCENCO Oleg, MD
Str. Alba-Iulia nr. 81, bloc 4, ap. 15,
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR
Domiciled at Lavalle 310 4 th floor, Buenos
Aires, Argentina
GALUPA Dumitru, MD
Bd. Moscova nr. 8, ap. 33,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
TRIFANIUC Evghenii, MD
Str. Botanica Veche nr. 12,
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
ROGOJINĂ Sergiu, MD
Str. Voluntarilor nr. 14/2, ap. 45,
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora
expiră în iulie 2020
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI
Nr.
crt.

(111/116)
Nr. înregistrării

(210) Nr. de
depozit

(540)
Denumirea mărcii

1
1

2
2R 75

3
000397

4
IONEL

(181/186)
Data expirării
valabilităţii
5
2020.07.02

2
3

2R 293
2R 321

000484
001226

N⁰ 19 CHANEL
IBM

2020.07.21
2020.07.13

4
5
6

2R 322
2R 339
2R 377

001218
001297
001501

2020.07.02
2020.07.02
2020.07.08

7

R 7954

009459

STANLEY
BOSTITCH
BENSON &
HEDGES
RETRO

8

R 7955

009460

ŢĂRĂNCUŢA

2020.07.07

9
10

R 7956
R 7958

009461
009466

FACTIVE
LAZARD ASSET
MANAGEMENT

2020.07.07
2020.07.03

2020.07.07

(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI
6
IONEL S.A., fabrică de confecţii,
MD
Chanel SARL, CH
International Business Machines
Corporation, US
Stanley Black & Decker, Inc., US
Stanley Black & Decker, Inc., US
PHILIP MORRIS BRANDS SARL,
CH
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
LG CHEM, LTD., KR
Lazard Strategic Coordination
Company LLC., a Delaware limited
liability company, US

179
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1
11

2
R 7959

3
009467

4
LAZARD

5
2020.07.03

12

R 7960

009468

LAZARD
BROTHERS

2020.07.03

13

R 7961

009469

LAZARD FRÈRES

2020.07.03

14

R 7964

009477

CLIPA SIDERALĂ

2020.07.13

15
16

R 8016
R 8017

009474
009476

CROSSACTION
Marcă figurativă

2020.07.11
2020.07.12

17

R 8019

009482

FABLYN

2020.07.13

18

R 8020

009487

PINK PANTHER

2020.07.13

19

R 8021

009513

DURATEC

2020.07.28

20

R 8067

009454

AEO

2020.07.03

6
Lazard Strategic Coordination
Company LLC., a Delaware limited
liability company, US
Lazard Strategic Coordination
Company LLC., a Delaware limited
liability company, US
Lazard Strategic Coordination
Company LLC., a Delaware limited
liability company, US
CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de
caritate pentru copii, MD
The Gillette Company LLC, US
BEERMASTER S.A., întreprindere
mixtă, MD
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut, US
UNITED ARTISTS CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform legilor Statului Delaware, US
FORD MOTOR COMPANY, corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware,
US
ANTONII S.R.L., MD

ANTONII

21

R 8068

009475

2020.07.11

The Gillette Company LLC, US

009489

Oral-B
ADVANTAGE
UNGHENI VIN

22

R 8070

2020.07.17

R 8072
R 8123
R 8125

009498
009497
009501

ALLSECUR
CIALIS
INTEL XSCALE

2020.07.19
2020.07.19
2020.07.24

26
27

R 8190
R 8399

009488
009519

COOL BLUE
RED & WHITE

2020.07.14
2020.07.25

28

R 8441

009473

PALL MALL

2020.07.10

29

20896

027485

FILUP

2020.07.19

30

20899

027412

2020.07.05

31
32

21067
21156

027381
027455

BT2000
BULGARTABAC
OliLock

UNGHENI-VIN S.A., întreprindere
mixtă, MD
Allianz SE, DE
Eli Lilly and Company, US
INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
The Gillette Company LLC, US
PHILIP MORRIS BRANDS SARL,
CH
British American Tobacco
(Brands) Inc., US
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, IN
Aktsionerno Droujestvo
"BULGARTABAC HOLDING", BG
CERBARI Alexandru, MD
Japan Tobacco Inc., JP

23
24
25

MC
AMERICAN BLEND

2020.07.08
2020.07.19

Monte Carlo
EVOLUTION

180

33

21219

027393

EQUINOX

2020.07.01

34
35
36
37

21269
21270
21294
21335

027373
027400
027458
027386

БАБУШКИН МЕД
FEBEST
BAUKOL startflex
LE LUMINECO

2020.07.01
2020.07.08
2020.07.15
2020.07.05

38
39

21336
21353

027397
027532

ULTRA-BELA
БУДЬМÓ!

2020.07.02
2020.07.29

40

21389

027413

2020.07.06

41

21403

027425

ORANGE INTERNET ACASA
FSL

42
43

21404
21405

027437
027469

44

21406

027470

Fiona
UniversalTIO 82,5
WP
Fregat SC

2020.07.08
2020.07.12
2020.07.19
2020.07.19

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized
and existing under the laws of the
State of Delaware, US
VLADOVLAD S.R.L., MD
FEBEST GmbH, DE
CECAN Valeriu, MD
LUMINECO ELECTRIC S.R.L.,
MD
ZINCENCO Alexandr, MD
KVINT, societate pe acţiuni de tip
închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD
Orange Brand Services Limited,
GB
FOSHAN ELECTRICAL AND
LIGHTING CO., LTD, CN
KILICOGLU Bora, MD
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
MD
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
MD

MD - BOPI 2/2020
1
45

2
21407

3
027472

4
Sveclofor SC

5
2020.07.19

46

21408

027475

Gorizont EC

2020.07.19

47

21409

027478

SuperCAP SL

2020.07.19

48
49
50

21410
21411
21419

027513
027533
027463

DHS
clubber

2020.07.23
2020.07.28
2020.07.16

51

21423

027414

52

21430

027539

makes a
difference
Natur Agro

2020.07.30

53
54
55
56

21431
21447
21448
21449

027546
027402
027518
027545

INSOMAR
FRESHMORE
BORZA
HotNews.md

2020.07.29
2020.07.05
2020.07.27
2020.07.29

57
58
59
60
61

21453
21454
21455
21456
21457

027398
027399
027403
027404
027420

SOLGAR
SOLGAR
РИБОМУСТИН
RIBOMUSTIN
SSS

2020.07.02
2020.07.02
2020.07.05
2020.07.05
2020.07.06

62

21464

027421

2020.07.12

63
64
65

21469
21470
21480

027459
027460
027462

Marcă tridimensională
ДВЕЛЛА
DVELLA

Solgar Holdings, Inc., US
Solgar Holdings, Inc., US
Astellas Deutschland GmbH, DE
Astellas Deutschland GmbH, DE
Aktsionerno Droujestvo
"BULGARTABAC HOLDING", BG
MUNTEANU Ion, MD

2020.07.14
2020.07.14
2020.07.15

Laboratoire HRA-Pharma, FR
Laboratoire HRA-Pharma, FR
VLASIUC-GM S.R.L., MD

CEBOTARU Pavel, MD
CEBOTARU Pavel, MD
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
MD
UNILEVER N.V., NL
B&F COMMERCIAL & GARMENT
INDUSTRIES S.A., GR
B&F COMMERCIAL & GARMENT
INDUSTRIES S.A., GR
CAMPARI S.R.L., MD

leasing

ideea

2020.07.07

6
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
MD
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
MD
CHIMAGROMARKETING S.R.L.,
MD
VASILENCO Liudmila, MD
ŞAPA Andrei, MD
IDEEA CREDIT S.R.L., organizaţie de microfinanţare, MD
KARCHER S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
CARMEZ PROCESSING S.R.L.,
MD
Şos. Munceşti nr. 121,
MD-2002, Chişinău, Republica
Moldova
ŢÎRA Dumitru, MD
COSTIN Nicolae, MD
BARON Natalia, MD
CAZACU Vitalie, MD

STIRI NON-STOP

MAGAZIN DE BERE

BEEROMAN
BERE VIE ЖИВОЕ
ПИВО

66
67
68

21485
21486
21493

027391
027392
027474

RILVAN
INTERDEAN
Tiaben T FS

2020.07.01
2020.07.01
2020.07.19

69
70

21494
21495

027484
027524

MOTIONSENSE
BSB

2020.07.19
2020.07.13

21496

027525

POINT OF YOU

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

BSB

2020.07.13

FASHION

21504

027505

+Ladona

2020.07.27

FARMACIE

21505

027523

BSB

2020.07.13

21506
21539

027531
027526

2020.07.27
2020.07.29

21543

027543

21544

027445

KVASNIK
БУКЕТ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ
VIAŢĂ ÎN FIECARE PICĂTURĂ
МЕНТИКЛЯЙН

21547

027452

ТОПРАКАР

2020.07.13

21548

027451

ИПОКЛЯЙН

2020.07.13

21549

027450

ГРИДОКЛЯЙН

2020.07.13

21550

027449

ПИКЛОКАР

2020.07.13

21551

027448

ЛОМАКЛЯЙН

2020.07.13

21552

027447

ЛОМАКАР

2020.07.13

21553

027446

МЕМИКАР

2020.07.13

21554

027444

MENTIKLINE

2020.07.13

2020.07.29
2020.07.13

B&F COMMERCIAL & GARMENT
INDUSTRIES S.A., GR
GUŢU Serghei, MD
BUKET MOLDAVII, societate pe
acţiuni de tip închis, MD
CEMORTAN Valerian, MD
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, IE
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, IE
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, IE
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, IE
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, IE
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, IE
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, IE
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, IE
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, IE
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1
86
87

2
21555

3
027443

4
РОФЦИКЛЯЙН

5
2020.07.13

21556

027442

ФЛОЦИКАР

2020.07.13

21560

027387

NUFĂRUL

2020.07.01

88

NM

6
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, IE
GlaxoSmithKline Trading Services
Limited, IE
MÎRZAC Rodica, MD

MAGIC
2010

89
90
91
92
93
94
95

21563

027429

COLOR TILES

2020.07.08

21564

027430

THURAYA

2020.07.08

21565

027493

DOW SEEDS

2020.07.21

21566

027548

MARSHALL

2020.07.30

21569
21574

027377
027440

AQUA ELEMENT
am

2020.07.08
2020.07.13

21575

027481

21586

027428

SOKOL
COKOL
S-2000

98
99
100
101

2020.07.08

ALTASTON S.R.L., MD

GLOBAL CONQUISTADORS
S.A., PA
GRECU Gheorghe, MD
PIC Samuil, MD

CU CE!

Altaston

96
97

2020.07.19

Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
Thuraya Telecommunications
Company, AE
The Dow Chemical Company,
corporaţie din statul Delaware, US
Akzo Nobel Coatings International
B.V., NL
GUŢU Serghei, MD
PRO Digital S.R.L., întreprindere
cu capital străin, MD
VALAUTO-S S.R.L., MD

Fabrica materiale de
construcţii

21596

027465

WRITEO-MAX

2020.07.15

21597
21629

027467
027516

2020.07.16
2020.07.23

21637
21640

027482
027486

21643

027494

ZI DE ZI
Marcă tridimensională
ZUCCARI
CONFETTI
КОНФЕТТИ
sogood

21648

027441

2020.07.13

21649

027544

21667
21702
21704

027534
027483
027468

BEAUTY COMES
TO YOU
SH
Silver House restaurant
BRENNER
Mars

21751

027394

21780

027491

2020.07.19
2020.07.19
2020.07.21

102
103
104
105
106
107
108
109

grupul financiar

ideea
Doamna
AUTHENTIC

Jose Cuervo

2020.07.29
2020.07.28
2020.07.14
2020.07.21
2020.07.05
2020.07.20

MARGARITAS

TANACHI Tatiana, MD
Ducates Grup S.R.L., societate
comercială, MD
KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS
LLC, US
Mary Kay Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
GROSU Nicolae, MD
FILATOV Oleg, MD
MARS, INCORPORATED, US
GRUPUL FINANCIAR IDEEA
S.R.L., MD
Fidesco S.R.L., companie industrială de comerţ, MD
TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
MX

CLASSIC LIME

21782

027490

2020.07.20

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
MX

21874
21902
21932

027541
027500
027504

2020.07.29
2020.07.21
2020.07.27

INTEGRA INVEST S.R.L., MD
NOVARTIS AG, CH
POIANA VULPII S.R.L., întreprindere mixtă, MD

21935

027409

COSMIC

2020.07.13

027410

COSMIC

2020.07.13

21957
22032

027517
027411

СОРЕЛЬ
BM

2020.07.23
2020.07.13

22085

027436

2020.07.09

22102

027456

ЗОЛОТАЯ
ФОРМУЛА
GOLDEN FORMULA
РАЗГУЛЯЙ
RAZGULAY

BUKET MOLDAVII, societate pe
acţiuni de tip închis, MD
BUKET MOLDAVII, societate pe
acţiuni de tip închis, MD
NOVARTIS AG, CH
BUKET MOLDAVII, societate pe
acţiuni de tip închis, MD
ŢUREA Victor, MD

21936

2020.07.19

MUSTEAŢA Vitalie, MD

110
111
112
113

JOSE CUERVO
AUTHENTIC
MARGARITAS
Don Gusto's
SOREL
POIANA VULPII
O reşedinţă în sânul
naturii
FONDAT 2009

114
115
116
117
118
119
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1
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

2
22110

3
027479

4
CLEAR

22123
22169

027426
027506

COMPLAN
DİZΛYN

22175

027547

22177

027522

ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК
ТЮЛЬПАН

22312

027415

22384

027515

22425

5
2020.07.16

6
UNILEVER N.V., NL

2020.07.07
2020.07.23

Heinz Italia S.p.A., IT
MIR TEKNOLOJI HOLDING A.Ş.,
TR
CUZNEŢOV Serghei, MD

PARIS INSTITUTE

GROUP

2020.07.30

2020.07.06
2020.07.23

MOLDAGROVIN S.R.L., MD

027418

PARAFARMACIA
NATURALIS
БЕЛЛА НАТУРА
BELLA NATURA
РУСНАВГЕОСЕТЬ

MAXGRUP S.R.L., societate comercială, MD
BUGA Petru, MD

2020.07.06

22426

027419

РУСНАВГЕОСЕТЬ

2020.07.06

22460

027408

2020.07.13

22461

027528

БУКЕТ
МОЛДАВИИ
КОСМИЧЕСКИЙ

22462

027529

22513

027527

23044
26372
28710

027495
027407
027376

"Rusnavgeoset" Limited Liability
Company, RU
"Rusnavgeoset" Limited Liability
Company, RU
BUKET MOLDAVII, societate pe
acţiuni de tip închis, MD
BUKET MOLDAVII, societate pe
acţiuni de tip închis, MD
BUKET MOLDAVII, societate pe
acţiuni de tip închis, MD
BUKET MOLDAVII, societate pe
acţiuni de tip închis, MD
ALEXEI Serghei, MD
TUTUN-CTC S.A., MD
S.C. PERFECT TOUR S.R.L., RO

135

BUCHET MOLDOVENESC
БУКЕТ
МОЛДАВИИ
ПИНТА
ASTRU
Perfect Tour
Enjoy life. Choose
Perfect!

2020.07.28

2020.07.29
2020.07.29
2020.07.29
2020.07.22
2020.07.13
2020.07.01

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

(111) Nr.
înregistrării
32737

(730) Titular, cod ST.3 OMPI

Data eliberării
duplicatului
2020.01.24

BULGARI WINERY S.R.L.,
întreprindere cu capital străin, MD
Str. Gagarin nr. 35,
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova

FA9L Lista desenelor și modelelor industriale retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.

(21)
Nr.
de depozit

(22)
Data
de depozit

(28)
Nr. de desene
şi modele industriale

Data
de retragere

(43)
Nr. BOPI

1
2

f 2018 0042
f 2018 0070

2018.07.02
2018.12.05

5
7

2020.01.30
2020.01.03

10/2018
8/2019
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FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de respingere,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea
Nr.
crt.
1
2

(21)
Nr.
de depozit
f 2018 0069
f 2019 0003

(22)
Data
de depozit
2018.12.03
2019.01.14

(28)
Nr. de desene şi modele
industriale

Data adoptării hotărârii
de respingere

(43)
Nr. BOPI

1
1

2020.01.22
2020.01.30

3/2019
4/2019

MK4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)
conform art. 14 din Legea nr. 161/2007
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul și adresa, 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

EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica
Moldova
EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS "FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL "KVINT", MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova
ASCONI S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova
COLTUC Vasile, MD
Bd. Cuza-Vodă 25/4, ap. 21, MD-2072, Chişinău,
Republica Moldova
Î.C.S. SHAN LIAN INTERNATIONAL GROUP
S.R.L., MD
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6, MD-2075,
Chişinău, Republica Moldova
BURDUJA Adrian, MD
Str. Kiev nr. 16/4, ap. 6, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

2
3

4
5
6

7

184

(11) Nr.
certificatului
675

(21) Nr.
de depozit

(22) Data de
depozit

f 2004 0112

2004.07.13

(18) Data expirării termenului
de valabilitate
2019.07.13

709

f 2004 0119

2004.07.22

2019.07.22

724

f 2004 0122

2004.07.26

2019.07.26

809

f 2004 0111

2004.07.09

2019.07.09

823

f 2004 0125

2004.07.29

2019.07.29

1251

f 2009 0051

2009.07.03

2019.07.03

1623

f 2014 0046

2014.07.15

2019.07.15

MD - BOPI 2/2020

Erată în Lista mărcilor reînnoite
publicată în BOPI nr. 9/2014, pag. 118
în loc de:
112

2R 3002

2024.09.28

30

Kraft Foods Schweiz Holding AG (Kraft Foods
Suisse Holding SA),
(Kraft Foods Switzerland Holding Ltd), CH
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich, Elveţia

2/1996

se va citi:
112

2R 3002

2024.09.28

30

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, Elveţia

2/1996

185
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VII
Comisia de Contestaţii a AGEPI /
Appeals Board of AGEPI
În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de Contestaţii a AGEPI.

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals
Board of AGEPI.

187

MD - BOPI 2/2020

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii
în luna ianuarie 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

Rezultatul examinării contestaţiei

3
MOISEI
Alexandru,
MD

4
2019.07.10
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

5
2020.01.28

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.05.31.
3. Se restituie taxa achitată pentru
înregistrarea şi eliberarea certificatului de
înregistrare a mărcii.
4. Se transmite dosarul în arhivă.

OBEREGAGR
O S.R.L.,
întreprindere
cu capital
străin, MD

2019.09.27
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.01.28

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 2019.08.28.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

"TUBĄDZIN
ZNAKI
TOWAROWE"
spółka z
ograniczoną
odpowiedzialn
ością, PL

2019.05.13
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.01.28

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.03.13 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
produsele „plăci ceramice” din clasa 19.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

"TUBĄDZIN
MANAGEME
NT GROUP"
SPÓŁKA Z
OGRANICZO
NĄ
ODPOWIEDZI
ALNOŚCIĄ,
PL

2019.07.23
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.01.28

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.05.23 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
produsele „plăci ceramice” din clasa 19.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională

042506
2018.05.21

2

MOISEI
Alexandru, MD
Marcă naţională

042369
2018.05.02

3

OBEREGAGRO
S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin,
MD
Marcă
internaţională

IR 1372134
2017.01.27

4

"TUBĄDZIN
ZNAKI
TOWAROWE"
spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnoś
cią, PL
Marcă
internaţională
MONOLITH
TUBĄDZIN
IR 1370899
2017.01.27
"TUBĄDZIN
MANAGEMENT
GROUP"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIAL
NOŚCIĄ, PL
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1
5

2
Marcă
internaţională

3
Limited liability
company
"Kyrskii
Solod", RU

4
2019.06.28
privind
repunerea în
dreptul de a
contesta
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

5
2020.01.28

6
Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea IR 1343991 din 2016.08.25.

Limited liability
company
"Kyrskii
Solod", RU

2019.06.28
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.01.28

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2018.10.12 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
produsul „malţ pentru berărie şi distilerie, cu
provenienţă din regiunea Kursk” din clasa
31. Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementelor verbale „KURSK MALT”, cu
excepţia executării grafice deosebite.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

LOPATENCO
Iurie, MD

2019.05.30
repunerea în
dreptul de a
reînnoi marca

2020.01.30

1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr.
19658 şi se reia procedura de reînnoire.
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

VINĂRIA
ROMĂNEŞTI
S.R.L., MD

2019.10.22
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.01.30

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

2017.08.28
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.01.30

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.08.28 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 33 şi pentru serviciile „lucrări de
birou” din clasa 35.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2017.06.30 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasa 33.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Aktsionernoe
obshchestvo
"Kazanskiy
zhirovoy
kombinat", RU

2019.09.03
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2020.01.30

IR 1343991
2016.08.25

6

Limited liability
company
"Kyrskii Solod",
RU
Marcă
internaţională

IR 1343991
2016.08.25

7

Limited liability
company
"Kyrskii Solod",
RU
Marcă naţională

Nr. certificat
19658
024252
2008.09.24

8

LOPATENCO
Iurie, MD
Marcă naţională
043130
2018.09.26
VINĂRIA
ROMĂNEŞTI
S.R.L., MD

9

Marcă naţională

036767
2015.03.25

10

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

IR 1391750
2017.09.08

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.06.21 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
produsele revendicate în cerere din clasa 30.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Aktsionernoe
obshchestvo
"Kazanskiy
zhirovoy
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11

kombinat", RU
Marcă
internaţională

IR 1389564
2017.09.08

12

Aktsionernoe
obshchestvo
"Kazanskiy
zhirovoy
kombinat", RU
Marcă
internaţională

IR 1391943
2017.11.14

13

Aktsionernoye
obshchestvo
"Kazanskiy
zhirovoy
kombinat", RU
Marcă
internaţională

Aktsionernoe
obshchestvo
"Kazanskiy
zhirovoy
kombinat", RU

2019.09.03
împotriva
deciziei de
respingere
parțială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.01.30

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.05.08 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasele 29, 30.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Aktsionernoye
obshchestvo
"Kazanskiy
zhirovoy
kombinat", RU

2019.09.03
împotriva
deciziei de
respingere
parțială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.01.30

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.05.29 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasele 29, 30.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

Aktsionernoe
obshchestvo
"Kazanskiy
zhirovoy
kombinat", RU

2019.09.03
împotriva
deciziei de
respingere
parțială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2020.01.30

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.06.13 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere
din clasele 29, 30.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

QUARTLINK
HOLDING
LIMITED,
a private
company
limited, CY

2019.11.08
împotriva
Declaraţiei
Direcţiei mărci şi
design industrial
de respingere a
cererii de
înregistrare a
contractului de
cesiune

2020.01.30

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Declaraţia Direcţiei mărci şi
design industrial din 2019.07.17 şi se
acceptă înregistrarea contractului de
cesiune a drepturilor asupra mărcii pentru
produsul din clasa 30: maioneză, de
provenienţă din Federaţia Rusă.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.

IR 1391751
2017.09.08

14

Aktsionernoe
obshchestvo
"Kazanskiy
zhirovoy
kombinat", RU
Marcă
internaţională

IR 1005168
2008.12.26
QUARTLINK
HOLDING
LIMITED,
a private
company limited,
CY
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IX
Decizii ale instanţelor judecătoreşti /
Court decisions
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Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru)
din 26.03.2019, Încheierilor Judecătoriei Chişinău (sediul Centru)
din 26.03.2019 şi din 23.01.2020 privind decăderea parţială
nr. IR 854344
din drepturi a titularului mărcii internaționale
Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 26.03.2019, Încheierilor
Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 26.03.2019 şi din 23.01.2020, în pricina civilă la cererea de
chemare în judecată depusă de KIA Motors Corporation către KIA Far East Limited, intervenient
accesoriu AGEPI privind decăderea parţială din drepturi asupra mărcii internaţionale nr. IR 854344, în
temeiul art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:
- este decăzut din drepturile asupra mărcii
nr. IR 854344 din 28.12.2004 pentru
produsele din clasele 07, 09 și 11 conform CIPS, titularul KIA Far East Limited, CN, 11F, Gold & Silver
Commercial Building, 12-18 Mercer Street Sheung Wan, Hong Kong, China, începând cu data de
05.06.2018.

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău
(sediul Centru) din 20.11.2019, privind decăderea parţială
din drepturi a titularului mărcii
nr. R 12940
Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 20.11.2019, prin care a
fost admisă cererea de chemare în judecată depusă de GSH Trademarks Limited împotriva
„BIOPETROL” S.R.L., intervenient accesoriu AGEPI privind decăderea parţială din drepturi asupra
mărcii nr. R 12940, în temeiul art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 privind
protecţia mărcilor:
- este decăzut din drepturile asupra mărcii naţionale
nr. R 12940 din 02.09.2004
pentru produsele „băuturi alcoolice (cu excepţia berii)” din clasa 33 conform CIPS, titularul
BIOPETROL S.R.L., Str. Burebista nr. 17, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova, începând cu data de
20.03.2015.

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra mărcii nr. 32223,
înregistrate pe numele titularului JULEVA Angela
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Șapa Ludmila nr. 085s-884r/2020 din
10.02.2020, privind executarea documentului executoriu MAI04 683716 din 24.07.2019 emis de INP
asupra bunurilor debitorului Juleva Angela, IDNP 0971707038387:
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 32223 din 20.04.2018, înregistrate pe numele titularului
JULEVA Angela, Str. Ismail nr. 98, ap. 1, MD-2023, Chișinău, Republica Moldova, IDNP
0971707038387;
- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul
juridic al mărcii nr. 32223 din 20.04.2018, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la ridicarea interdicţiei asupra mărcii nr. R 7571,
înregistrate pe numele titularului „GHIPS-BIRUINŢA” S.A.
Întru executarea Încheierilor executorului judecătoresc Muşet Marcel nr. 180-583/2019 şi 180584/2019 din 26.12.2019, prin care s-a dispus ridicarea măsurilor de asigurare a executării aplicate
asupra bunurilor debitorului S.R.L. „Ghips-Biruinţa”, IDNO 1002602004159:
- se ridică interdicția asupra mărcii nr. R 7571 din 22.12.1999, înregistrate pe numele titularului
„GHIPS-BIRUINŢA” S.R.L., Str. Prieteniei nr. 13, bloc 3, MD-6202, Biruinţa, r-nul Sîngerei, Republica
Moldova, IDNO 100260200415;
- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcii nr. R 7571 din 22.12.1999,
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.
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Cu privire la executarea Deciziei Curţii de Apel Chișinău
din 03.07.2019 privind casarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău
sediul Râșcani din 06.02.2019
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii de
Apel Chişinău din 03.07.2019 privind casarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău sediul Râșcani din
06.02.2019 prin care acțiunea înaintată de Compania Polturist EOOD împotriva AGEPI, intervenient
accesoriu Î.M. „VINĂRIA BOSTAVAN” S.R.L. cu privire la anularea actului administrativ a fost respinsă
ca fiind nefondată:
- se anulează hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 29.09.2016 cu privire la
acceptarea înregistrării mărcii verbale
nr. 31600 din 11.04.2014, pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 33, fără drept exclusiv asupra fiecărui element
verbal în parte, pe numele solicitantului VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L;
- se anulează înregistrarea mărcii verbale
nr. 31600 din 11.04.2014,
și se declară nul certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele titularului VINĂRIA BOSTAVAN
S.R.L., întreprindere mixtă, MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova.

Cu privire la aplicarea interdicţiei asupra mărcii nr. 21281,
înregistrate pe numele titularului DOCORIN S.R.L.
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1632/20 din
05.02.2020, privind executarea documentului executoriu nr. 2c-1839/19 din 10.10.2019 emis de
Judecătoria Chişinău (sediul Centru), prin care s-a dispus aplicarea interdicției asupra bunurilor
debitorului DOCORIN S.R.L., IDNO 1003600124881:
- se aplică interdicția asupra mărcii nr. 21281 din 26.02.2010, înregistrate pe numele titularului
DOCORIN S.R.L., bd. Moscova nr. 11/5, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova, IDNO
1003600124881;
- pe perioada aplicării interdicției, se sistează orice procedură legală ce ţine
de statutul juridic al mărcii nr. 21281 din 26.02.2010, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.

Cu privire la aplicarea sechestrului şi menţinerea interdicţiei asupra OPI,
înregistrate pe numele titularului S.R.L. Keramin Grup
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 20.01.2020 (dosarul nr.
2i-8/20) privind admiterea spre examinare a cererii introductive înaintate de creditorul Întreprinderea
Mixtă Compania Comercială „Keramin” S.R.L. cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în
privinţa debitorului S.R.L. „Keramin Grup”, IDNO 1009600015990:
- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R 12147 din 27.01.2004, nr. 23251 din 28.12.2011,
nr. 26623 din 15.05.2014, nr. 28105 din 19.05.2015, nr. 28172 din 19.05.2015, înregistrate pe numele
titularului KERAMIN GRUP S.R.L., Bd. Grigore Vieru nr. 21, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova,
IDNO 1009600015990;
- se menţine interdicţia asupra mărcii nr. 26623 din 15.05.2014, înregistrate pe numele
titularului KERAMIN GRUP S.R.L., Bd. Grigore Vieru nr. 21, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova,
IDNO 1009600015990;
- pe perioada aplicării sechestrului și menţinerii interdicţiei, se sistează orice procedură legală
ce ţine de statutul juridic al mărcilor sus-menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.
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