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Informaţie generală

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie
diversă. Capitole speciale sunt destinate invenţiilor, modelelor de
utilitate, mărcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor
şi modelelor industriale. Utilizatorii acestei informaţii vor putea
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 specializate. în Buletin se publică acte oficiale,
regulamente, convenţii internaţionale, acorduri bilaterale, norme
şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru
publicitate tuturor doritorilor în vederea propagării obiectelor de
proprietate industrială, altor activităţi.

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura la Agenţia de
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, preţul
unui exemplar este de 15 lei.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 1997)

wo Organizaţia
CI
Mondială
CK
de Proprietate
CL
Intelectuală (OMPI)
CM
IB Biroul Internaţional
CN
al Organizaţiei Mondiale co
de Proprietate Intelec CR
tuală
CU
EJP
CV
de Brevete (ORBI
CY
EA Oficiul Euroasiatic
CZ
de Brevete (OEAB)
DE
OA Organizaţia Africană
DJ
de Proprietate
DK
Intelectuală (OAP1)
DM
AP Organizaţia
Regională Africană
DO
de Proprietate
DZ
Industrială (ARIPO)
EC
EM Oficiul de Armonizare EE
pe Piaţa Internă (măr- EG
ci, desene şi modele)
EH
Biioul de Măi ci Bc- ER
DA
nelux şi Biroul de Desene şi Modele Be- ES
ET
nelux
FI
AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite FJ
FK
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
FO
AI Anguilla
AL Albania
FR
AM Armenia
GA
AN Antilele Olandeze
GB
AO Angola
GD
AR Argentina
GE
AT Austria
GH
AU Australia
Gl
AW Aruba
G
L
AZ Azerbaidjan
G
M
BA Bosnia-Herţegovina
GN
BB
GQ
BD Bangladesh
GR
BE Belgia
GS
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
GT
BH Bahrein
GW
Bl Burundi
GY
BJ Benin
BM Bermude
HK
BN Brunei Darussalam
HN
BO Bolivia
HR
BR Brazilia
HT
BS Bahamas
HU
BT Bhoutan
ID
BV Insulele Buve
IE
BW Botswana
IL
IN
R7
IQ
CA Canada
CD Republica Democrată IR
Congo
IS
CF Republica
IT
Centrafricană
JM
CG Congo
JO
CH Elveţia

Coasta de Fildeş
Insulele Cook
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Insulele Capului Verde
Cipru
Republica Cehă
Germania
Djibouti
Danemarca
Dominique
Republica Dominicafi
Algeria
Ecuador
;
Estonia
Egipt
Sahara de Apus
Eritrea
Spania
Etiopia
Finlanda
Fiji
Insulele Falkland
(Malvine)
Insulele Faro
Franţa
Gabon
Regatul Unit
Grenada
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia .
Guineea
Guineea Ecuatorială
Grecia
Georgia de Sud şi InsuleleSandvici deSud
Guatemala
Guineea-Bissau
Guiana
Hong-Kong
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia
Jamaica
Iordania
6

JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

Japonia
Kenya
Kârgâzstan
Cambodgia
Kiribati
Comore (Insule)
Saint Kitts şi Nevis
Republica Populară
Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KY Insulele Caimane
KZ Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta
Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MP Insulele
Mariana de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NR Nauru
NZ Noua Zeelandă
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee .
PH Filipine
PK Pakistan
PL Polonia
PT Portugalia

PW
PY
QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
Tw

TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU

ws
YE
YU
ZA
ZM
zw

Palau
Paraguay
Qatar
România
Federaţia Rusă
Ruanda
Arabia Saudită
Insulele Salomon
Seychelles
Sudan
Suedia
Singapore
Sfânta Elena
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San-Marino
Senegal
Somalia
Suriname
Sao Tomée
şi Principe
Salvador
Siria
Swaziland
Insulele Turques
şi Caïques
Ciad
Togo
Thailanda
Tadjikistan
Turkmenistan
Tunisia
Tonga
East Timor
Turcia
Trinidad-Tobago
Tuvalu
Taiwan
(Provincie Chineză)
Republica Unită
a Tanzaniei
Ucraina
Uganda
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Saint Siège
Saint Vincent
şi Grenadines
Venezuela
Insulele
Virgine Britanice
Vietnam
Vanuatu
Samoa
Yemen
Iugoslavia
Africa de Sud
Zambia
Zimbabwe

IHVBNTII
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I. Invenţii
Ь
Cereri de brevet
Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului
o protecţie provizorie, în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 461/
1995 privind brevetele de invenţie.
Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate
în acest număr, se află în sala de lectură a AGEPI - accesibile publicului şi pot fi consultate direct sau se pot com anda x erocop ii, contra cost.
Descrierile cererilor de brevet fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea
noutăţii, începând cu data publicării în BOPI.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform tratatului PCŢ,
la care R epublica M oldova este parte, se publică în lim ba en gleză în
Buletinul de Cereri Internaţionale de Brevet ( PCT GAZETTE). Buletinul
include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, dacă este cazul. Buletinul
este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
Descrierile cererilor internaţionale de brevet de invenţie, ale căror rezumate
sunt publicate în PCT GAZETTE, se află în sala de lectură a AGEPI a ccesib ile publicului - şi pot fi consultate direct sau se pot com anda
xerocopii, contra cost.
D atele privind depozitele de brevete euroasiatice înregistrate conform
Convenţiei privind brevetul euroasiatic, la care Republica M oldova este
parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Euroasiatic de Brevete
(Б ю л л ет ен ь Е в р а зи й с к о го П а т ен т н о го В ед о м ст в а ). Buletinul in
clude datele bibliografice, rezumatul şi desenele, dacă este cazul. Buletinul
este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFI
CAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII
(11)
(13)
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(41)
(43)

INID CODES BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING
THE INVENTIONS
(11)
(13)

Number of the patent
Kind-of-document code according to WIPO
Standard ST. 16
(21) Number of the application
(22) Date of filing the application
(23) Date of priority of exhibition
(31) Number of the priority application
(32) Date of filing the priority application
(33) The country of the priority application
(41) Date of making available to the public by
viewing an unexamined application
(43) Date of making available to the public by
printing of patent granting decision without
examination as to substance
(44) Date of making available to the public by
printing of patent granting decision with ex
amination as to substance
(45) Date of the patent granting
(51) International Patent Gasification
(54) Title o f the invention
(56) List o f prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of the earlier appli
cation from which the present patent docu
ment has disided up
(71) Name of applicant, the two - letter code of
the country, in accordance with WIPO stan
dard ST.3
(72) Name of inventor, the two - letter code of
the country, in accordance with WIPO stan
dard ST.3
(73) Name of the holder, the two - letter code of
the country, in accordance with WIPO stan
dard ST.3
(74) Name of attorney or agent
(85) Date for introducing the national procedure
according to the PCT
(86) Filing date o f the PCT application; i.e.
application filing date, application number
(87) Publication data of the PCT application; i.e.
publication date, publication number
(10)* Title of protection of the former USSR (the
verbal designatiqn o f the document, the two
- letter code of the country)

Numărul brevetului
Codul tipului de document, conform normei
ST.16 0M PI
Numărul depozitului
Data depozitului
Data priorităţii de expoziţie
Numărul depozitului prioritar
Data depozitului prioritar
Ţara depozitului prioritar
Data la care a fost pusă la dispoziţia publi
cului cererea de brevet neexaminată
Data publicării hotărârii de acordare a bre
vetului fără examinarea în fond

(44)

Data publicării hotărârii de acordare a bre
vetului cu examinarea în fond

(45)
(51)
(54)
(56)
(57)
(62)

Data eliberării brevetului
Clasificarea Internaţională a Brevetelor
Titlul invenţiei
Documente din stadiul tehnicii
Rezumatul sau revendicările
Numărul şi data depunerii cererii anterioare
la care prezentul document este divizionar

(71)

Numele solicitantului (solicitanţilor), codul
ţării, conform normei ST.3 OMPI

(72)

Numele inventatorului (inventatorilor), co
dul ţării, conform normei ST.3 OMPI

(73)

Numele sau denumirea titularului, codul
ţării, conform normei ST.3 OMPI

(74)
(85)
(86)

Numele mandatarului autorizat
Data deschiderii procedurii naţionale, în
conformitate cu PCT
Cerere internaţională PCT: numărul şi data

(87)

Publicarea internaţională PCT: numărul

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indi
carea verbală a documentului, nr. docu
mentului, codul ţării)
(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor în
registrate la oficiul de brevete al fostei
U.R.S.S. (nr. documentului, data depozitu
lui, codul ţării)

(30)* Priority data o f the application registered
w ith the patent office o f the form er
USSR (number of the document, application
filing date, the two - letter code o f the coun
try)

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS

INTERNAŢIONALE A BREVETELOR
A
B
C
D
E
F

-

G H -

A
B
C
D
E
F

Necesităţi curente ale vieţii
Tehnici industriale diverse. Transport
Chimie şi metalurgie
Textile şi hârtie
Construcţii fixe
M ecanică. Ilum inat. încălzire. A rm a
ment. Exploziv
Fizică
Electricitate

-

G H -

8

Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Texiles. Paper
Fixed constructions
Mechanical engineering. Lighting. Hea
ting. Weapons. Blasting
Physics
Electricity

CODURILE NORMALIZATE OMPI
PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE,DE BREVET DE
INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

THE WIPO NORMALIZED CODES FOR
IDENTIFICATION OF THE KING OF
PATENT DOCUMENTS, IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 16

A - primul nivel de publicare: cerere de brevet de
invenţie publicată, neexaminată.

A - 1 st level of publication: published patent
application, unexamined.

Bl - al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenţie publicată, examinată (se aplică în
cazul când documentul cu codul A n-a fost
publicat).

B1 - 2 nd level of publication: published patent
application, examined (is applied in case the
document with the code A has not been pub
lished).

B2 - al doilea ni vel de publicare: cerere de bre vet
de invenţie publicată, examinată (se aplică în
cazul când documentul cu codul A a fost
publicat).

B2 - 2 nd level of publication: published patent
application, examined (A published).

CI - al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie (se aplică pentru
publicare când documentul cu codul B 1, B2
n-a fost publicat).

C l - 3rd level of publication: patent specification
(B l, B2 not published).

C2 - al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie (se aplică pentru pu
blicarea care urmează documentul cu codul
B l, B2).

C2 - 3 rd level of publication: Patent Specification
(B l, B2 published).

FI - al doilea nivel de publicare: publicarea
hotărârii de acordare a brevetului de invenţie
pe răspunderea solicitantului, fără exami
narea în fond (se aplică pentru publicare când
documentul cu codul A n-a fost publicat).

FI - 2 nd level of publication: publication of de
cision of granting a patent at the applicant’s
responsibility, without substantial examina
tion (A not published).

F2 - al doilea nivel de publicare: publicarea
hotărârii de acordare a brevetului de invenţie
pe răspunderea solicitantului, fără exami
narea în fond (se aplică pentru publicarea
care urmează documentul cu codul A).

F2 - 2 nd level o f publication: publication o f de
cision of granting a patent at the applicant’s
responsibility, without substantial examina
tion (A published).

G1 - al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie eliberat pe răspunde
rea solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicare când documentul cu
codul F I, F2 n-a fost publicat).

G1 - 3rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, with
out substantial examination (F I, F2 not pub
lished).

G2 - al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie, eliberat pe răspun
derea solicitantului, fără examinarea în fond
(se aplică pentru publicarea care urmează
documentul cu codul F 1, F2).

G2 - 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, with
out substantial examination (F 1, F2 pub
lished).

PI - al treilea nivel de publicare: brevet pentru soi
de plantă (se aplică pentru publicare când
documentul cu codul B n-a fost publicat).

PI - 3rd level of publication: plant veriety patent
documents (used for publication when the
B - coded document has not been published).

P2 - al treilea nivel de publicare: brevet pentru soi
de plantă (se aplică pentru publicarea care
urmează documentul cu codul B).

P2 - 3 rd level of publication: plant veriety patent
documents (used for publication normally
following that o f the B - coded document).
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(21)
(51)
(22)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)

96-0224 (13) A
A 01 N 43/40
23.05.1992
03.07.1996
PCT/EP92/01161,23.05.1992
WO 93/24002, 09.12.1993
Novartis AG, CH
Friedel Thomas, AU; Moyses Eric, William,
CH; Tinembart Olivier, CH; Maienfisch Peter, CH; Gsell Laurenz, CH
(54) Derivaţi ai l-[N-(halo-3-piridilmetil)]-Nmetiiamino-l-alchilamino-2-nitroetilenei
pentru combaterea puricilor la animalele
domestice
(57) Se solicită un compus cu formula (I):
R
, 1

,

R3 is hydrogene, C,-C6 is alkyl, for domes
tic animals fleas protection, namely for cats
and dogs by oral or parenteral systematic
administration.
Claims: 28

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)

n r 2r 3

Hal 6

2

V

N

NO,
2

în care Hal reprezintă halogen, de exemplu,
fluor, clor, brom sau iod;
R 1 reprezintă hidrogen, C^Cg- alchil sau
C3-C7- cicloalchil;
R2 reprezintă hidrogen, C,-C6- alchil sau
C3-C7- cicloalchil şi
R3 reprezintă hidrogen, C,-C6- alchil,
utilizat pentru protecţia animalelor domes
tice, în special a pisicilor şi câinilor, de purici
prin adm inistrare sistem atică prin tubul
digestiv sau prin sânge.

(54)
(57)

Revendicări: 28
★
* *
(5,4)

(57)

l-[N-(halo-3-Pyridylmethyl)]-N-methyIamino-l-alkylamino-2-nitroethylene de
rivative for domestic animals fleas control
There is filed a composition of formula (I):

97-0165 (13) A
A 61 K 31/35; A 01 N 43/16; C 07 D
313/00
03.10.1995
317,226
03.10.1994
US
29.04.1997
PCT/US95/12963, 03.10.1995
WO 96/10404, 11.04.1996
MARS, INCORPORATED, US
ROM ANCZYK, JR ., LEO J., US;
HAM M ERSTONE, JR ., JOHN F., US;
BUCK, MARGARET M., US
Extract antineoplazic din cacao şi pro
cedeu de obţinere a acestuia
Invenţia se referă la medicină, în special la
oncologie.
în invenţie se revendică un extract din cacao,
pe bază de polifenoli sau polifenoli îmbo
găţiţi cu procianidine, un procedeu de
obţinere a acestui extract şi utilizarea lui ca
remediu antineoplazic şi antioxidant. De
asemenea se revendică o compoziţie antineoplazică, care conţine polifenoli din cacao
sau polifenoli îmbogăţiţi cu procianidine din
cacao, şi o metodă de tratare a pacienţilor
utilizând această compoziţie. în plus se
revendică o trusă pentru tratarea pacienţilor
cu un agent antineoplazic ce conţine poli
fenoli din cacao sau polifenoli îmbogăţiţi cu
procianidine din cacao, precum şi o com
poziţie antineoplazică liofilizată ce conţine
polifenoli din cacao sau polifenoli îmbogăţiţi
cu procianidine din cacao. în afară de aceasta
se revendică utilizarea extractului din cacao
într-o compoziţie antioxidantă şi conservantă
şi care inhibă topoizomeraza.
Revendicări: 26
Figuri: 20

where Hal is halogen, e.g. fluor, chlor, brom
or iod;
R, is hydrogen, C,-C6 is alkyl or C3-C7 is
cycloalkyl;
R, is hydrogen, Cj-C6 is alkyl or C3-C7 is
cycloalkyl and

*
♦
(54)

10

*

Antineoplastic cocoa extract, method for
making

(57)

suprafaţa unei celule T a pacientului, care
mediază funcţia efectorului de ajutor depen
dent de contact şi a unui antagonist al
receptorului care inhibă interacţiunea
ligandului cu receptorul. De asemenea este
propusă o metodă pentru tratarea diabetului
care cuprinde administrarea unui pacient a
celulelor alogene sau xenogene care deter
mină antigenii donatorului antagonist gp39
şi a insulelor pancreatice.

Invention relates to medicine, in particular to
oncology.
In invention claimed are cocoa extract on
base of polyphenols or polyphenols enriched
with procyanidins, method for preparing
such extract, as well as use for them, espe
cially as antineoplastic agent and antioxidant.
As well claimed is antineoplastic composi
tion containing cocoa polyphenols or cocoa
polyphenols enriched with procyanidins and
method for treating patients employing the
composition. Additionally claimed is a kit for
treating patients with an antineoplastic agent
containing cocoa polyphenols or cocoa
polyphenols enriched with procyanidins as
well as a lyophilized antineoplastic compo
sition containing cocoa polyphenols or cocoa
polyphenols enriched with procianidins.
Further, claimed is the use of cacao in anti
oxidant, preservative and topoisomerase-inhibiting composition.

Revendicări: 50
Figuri: 13
*
*

*

(54) Methods for inducing T cells tolerance to
donor tissues or organs
(57) The invention relates to medicine, particu
larly, to transplantology and may be used at
transplantation of the organs and tissues in
the preparation stage.
Summary of the invention consists in the fact
that it is introduced to the recipient an allo
genic or xenogenic cell expressing donor an
tigens and having a ligand oh a cell surface,
interacting with a receptor on a surface of a
recipient T cell, which mediates contact-de
pendent helper effector function and an an
tagonist of the receptor inhibiting interaction
o f the ligand with the receptor. There is also
proposed a method for treating diabetes,
comprising administering to a subject allo
genic or xenogenic cells which express
donor’s antigens, a gp 39 antagonist and
pancreatic islet cells.

Claims: 26
Fig.: 20

(21) 97-0009 (13) A
(51) A 61 K 39/00
(22) 25.04.1995
(31) 08/234,987
(32) 25.04.1994
(33) US
(85) 22.11.1996
(86) PCT/US95/04832, 25.04.1995
(87) WO 95/2895, 02.11.1995
(71) TRUSTEES OF DARTM OUTH COLLEGE, US; UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL CENTER, US
(72) NOELLE, Randolph J., US; DURIE, Fiona
H., US; PARKER, David C., US; APPEL,
Michael, C., US; PHILIPS, Nancy E., US;
MORDES, John P., US; GRENIER, Dale L.,
US; ROSSINI, Aldo A., US
(54) M etode pentru inducerea toleran ţei
celulelor T la transplantul de organe sau
ţesuturi
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinei, în
special la transplantologie, şi poate fi
utilizată pentru transplantul de organe sau
ţesuturi la etapa preparativă.
Esenţa invenţiei constă în aceea că pacien
tului i se administrează o celulă alogenă sau
xenogenă care determină antigenii dona
torului şi care are un ligand pe suprafaţa
celulelor ce interacţionează cu un receptor pe

Claims: 50
Fig.: 13

(21) 97-0077 (13) A
(51) A 63 B 17/04
(22) 31.12.1996
(71)(72) Grosu Dumitru, MD
(54) Complex sportiv pentru gimnastică Du
mitru Grosu
(57) Invenţia se referă la domeniul sportului, anu
me la un complex de exerciţii pentru copii
de vârstă şcolară şi sportivi calificaţi.
Complexul sportiv de gimnastică constă din
carcasă dreptunghiulară pliantă 1, executată
în formă de ramă, unită prin suporturi verti
cale 4, 5 şi 6, nod articulat 11, roată mobilă

11
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19, scară complexă 23, care în poziţie orizon
tală serveşte drept “scară orizontală de mers
în mâini”, paralele, instalaţie mobilă 49 pen
tru bârnă, trenajor mobil 42, grindă integră
orizontală de metal situată în partea de sus
50, pe care sunt suspendate inele 51 pentru
fixarea diverselor instalaţii de gimnastică:
funie, prăjină de căţărat, scări din funie, inele
de gimnastică, scrâncioburi, mingi, extensoare şi alte trenajoare suspendate.

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
(57)

Revendicări: 6
Figuri: 7
*
*
(54)
(57)

*

Dumitru Grosu sportive gymnastic com
plete set
The invention relates to the sport domain,
namely, to the apparatus for physical exer
cises, consisting of some parts and used by
the school aged children, as well as by class
sportsmen.
The sportive gymnastic complete set consists
of a folding rectangular structure 1, manufac
tured in the form of a frame, connected by the
vertical pillars 4,5 and 6, hinge assembly 11,
mobile wheel 19, complex stair 23 which in
the horizontal position serves for a “horizon
tal stair for hand-going”, parallel bars, mo
bile arrangement for a horizontal bar 49,
mobile trainer 42, upper horizontal integral
metallic beam 50 on which there are hang
ing rings 51 for fixation of different hang
ing trainers: rope, perch for climbing, rope
stair, gymnastic rings, swing, balls, extensors
and other trainers.

97-0206 (13) A
B 27 B 33/08; B 23 D 61/02
14.07.1995
9403767-8
01.11.1994
SE
30.05.1997
PCT/SE/00858, 14.07.1995
WO 96/13363, 09.05.1996
GEBELIUS HjOrdis Florence Maria, SE
GEBELIUS Sven Runo Vilhelm, SE
Disc de ferăstrău
Invenţia se referă la sculele de prelucrare a
lemnului sau metalului, în special la discurile
de ferăstrău şi poate fi utilizată în utilajele
care conţin două astfel de discuri adiacente
cu rotire în direcţii opuse.
Discul de ferăstrău (1) conţine dinţi cu părţile
laterale (4 şi 7) paralele planurilor laterale
(2 şi 3) ale discului. Partea laterală (4) a
dintelui este situată în afara planului lateral
(3) al discului, iar partea laterală (7) înăuntrul
planului lateral (2). Partea laterală (4) a
dintelui este unită cu planul lateral (3) al
discului prin planul înclinat (5). Discul de
ferăstrău poate avea orificii sau canale de
străpungere.
Revendicări: 9
Figuri: 4
*
*

(54)
(57)

Claims: 6
Fig.: 7

Saw blade
The invention relates to the cutting tools for
machining of wood and metal, particularly to
the saw blades and can be used in devices
comprising two similar saw blades arranged
in an adjacent relationship and with opposed
rotary direction in relation to each other.
The saw blade (1) comprises teeth with side
parts (4 and 7) being parallel in relation to the
side planes (2 and 3) of the saw blade. The
side part (4) of the tooth is located outside the
side plane (3) and the side part (7) is recessed
in relation to the side plane (2). The side part
(4) of the tooth is connected to the side plane
(3) of the saw by an inclined plane (5). The
saw blade can have through holes or chan
nels.
Claims: 9
Fig.: 4
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(54)
(57)

Box for smoking products
The invention relates to the tobacco indus
try, particularly, to packages for tobacco
products, namely, cigarettes boxes.
The proposed box 10 for smoking products
comprises an external card-board box 15,
possessing fore, back upper lower and side
rectangular panels and an interior frame 12.
The external card-board box 15 is provided
with an upper 16 and lower 17 members,
connected each to other around the hinge line
passing along external box back panel paral
lel to the upper and lower back panel side.
The lower side 20 of the panel upper mem
ber 16 possesses a member which isn’t par
allel to the hinge line.
Claims: 9
Fig.: 9

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(71)
(72)

97-0147 (13) A
B 65 D 85/10; A 24 F 15/00
22.09.1995
9419304.2
24.09.1994
GB
21.04.1997
PCT/GB 95/02250, 22.09.1995
IMPERIAL TOBACCO LIMITED, GB
JAMES, ANTHONY GEORGE, GB; TAYLOR, RODNEV GEORGE, GB; LUTON,
COLIN DENNIS, GB
(54) Pachet pentru articole de fumat
(57) Invenţia se referă la industria tutunului, şi
anume la pachetele pentru articole de fumat,
în special la pachetele pentru ţigări.
Pachetul 10 pentru articole de fumat, conţine
o cutie exterioară 15 cu feţele frontală,
dorsală, laterale, superioară şi inferioară,
având formă dreptunghiulară, şi o carcasă
interioară 12.
Cutia exterioară 15 are o parte superioară
16 şi una inferioară 17, care sunt unite printro linie de articulaţie care este amplasată pe
faţa dorsală a cutiei exterioare, paralelă cu
muchiile superioară şi inferioară ale feţei
dorsale.
Muchia inferioară 20 a laturii frontale a
părţii superioare 16 are cel puţin o porţiune
care nu este paralelă cu linia de articulaţie
indicată.

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
(57)

13

97-0188 (13) A
C 02 F 3/02,3/08,3/30
17.11.1995
PM9571
18.11.1994
AU
15.05.1997
PCT/AU 95/00764, 17.11.1995 ■
WO 96/15991, 30.05.1996
ACTEW CORPORATION LTD, AU
BARNETT KENNETH, EDWARD, AU
Procedeu şi instalaţie de tra tare a apelor
uzate
Invenţia este destinată tratării apelor uzate,
în particular epurării apelor uzate municipale
şi industriale.

i i v

u

*

m

i

Revendicări: 9
Figuri: 9
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Procedeul de epurare a apelor uzate prevede
tratarea lor biologică cu presiune cu reduce
rea ulterioară a,presiunii până la un astfel de
grad, ca aceasta să rămână mai înaltă decât
presiunea exterioară. Totodată reducerea pre
siunii este utilizată pentru evacuarea corpu
rilor solide prin flotaţia cu gaz rarefiat, pre
cum şi pentru declanşarea procesului de fil
trare şi/sau dezinfectare. Tratarea biologică
sub presiune include adăugarea oxigenului şi
nitrificarea biologică a apelor uzate pentru
eliminarea substanţială a amoniacului.
Instalaţia de tratare a apelor uzate prevede
mijloace, care asigură realizarea metodelor
procedeului.

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

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA, US
Kelner Michael, US; McMorris Trevor, C.,
US; Taetle Raymond, US
Analogi ai acilfulvenei ca agenţi antitumorali
Se propune un procedeu de inhibare a
proliferării celulelor tumorale la individ, ce
prevede contactarea tumorii cu o cantitate
terapeutică de analog al acilfulvenei cu
structura (1), acest analog putând inhiba
proliferarea celulelor tum orale fără o
toxicitate excesivă pentru individ

Revendicări: 18
Figuri: 1
*
*
(54)
(57)

în care R reprezintă:

*

CH2OH, CK2

Waste-water treatment method and plant
The invention is destined for waste-water
treatment, particularly, for purification of
industrial and city canalization. The process
provides for a biological treatment thereof
under pressure with its further reducing to a
such value that it remains more then the ex
ternal one. The reduced pressure is used for
removal of the solids by dissolved gas flota
tion as well as for the beginning o f the fil
tration and/or disinfection. The biological
treatment under pressure comprises addition
of oxygen and biological waste-water nitri
fication mainly for ammonia removal.
Installation for waste-water treatment forsees
means providing the realization of process
operations.

o
CHj

iar R, reprezintă alchil, aril, NH,, NH(alchil)
sau N(alchil)r
Revendicări: 10
Figuri: 11
*

*
(54)
(57)

Claims: 18
Fig.: 1

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

-OCHJtBr, CtfcOCRi

96-0212 (13) A
C 07 C 49/737; A 61 K 31/12, 31/215,
47/48
02.02.1994
08/015179
09.02.1993
US
29.07.1996
PCT/US94/01232, 02.02.1994
WO 94/18151, 18.08.1994

*

Acylfulvene analogs as antitumor remedy
There is proposed a method for proliferation
o f an individual tumor cells providing for
contact of the tumor to a therapeutic quan
tity of the acylfulvene analog possessing a
structure (I), by that the analog is capable of
the tumor cells growing proliferation with
out of excessive toxicity for the individual.

(I)

where R is:
CH2OH, CK2

o
OCHj.Br, CHjOCRi

14

and R, is alkyl, aryl, NH2, NH(alkyl) or
N(alkyl)2

wherein X represents an oxygen or sulfur
atom;
A represents an optionally substituted 5 or 6
membered nitrogen-containing heteroa
romatic group;
B represents an optionally substituted 5 or
6 membered cyclic hydrocarbon, alkyl,
alkenyl, alkynyl, aryl or aralkyl group, or one
o f the meanings for A;
R represents a halogen atom or an alkyl,
haloalkyl, alkoxy, alkylthio or dialkylamino
group; and m represents 0, 1 or 2.

Claims: 10
Fig.: 11

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
(57)

96-0282 (13) A
C 07 D 213/69; A 01 N 43/40; C 07 D 401/
12,213/70; A 01 N 43/56
25.03.1994
93105006.6
26.03.1993
EP
06.08.1996
PCT/EP94/00969, 25.03.1994
WO 94/22833, 13.10.1994
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V., NL
KLEEMANN, AXEL, DE
Piridine substituite cu heterocicluri în
calitate de erbicide
Piridine substituite cu heterocicluri cu
formula:

Claims: 18

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)

în care X reprezintă atom de oxigen sau sulf;
A reprezintă grupa heteroaromatică opţional
substituită ce conţine azot cu cinci sau şase
atomi;
B reprezintă grupa de hidrocarbură, aîchil, alchenil, alchinil, arii sau aralchil ciclică cu
cinci sau şase atomi opţional substituită sau
are una din semnificaţiile definite pentru gru
pa A;
R reprezintă atomul de halogen sau grupa
aîchil, grupa haloalchil, grupa alcoxi, grupa
alchiltio sau grupa dialchilaminică, iar m este
egal cu 0, 1 sau 2 în calitate de erbicide.

(54)

(57)

96-0172 (13) A
C 07 D 309/32, 211/86, 335/02, 407/06; C
07 C 323/22; C 07 D 405/12; A 6 1 K 31/365
26.10.1994
08/155,443; 08/319,821
19.11.1993; 12.10.1994
US
17.05.1996
PCT/ US94/12234, 26.10.1994
WO 95/14011, 26.05.1995
PARKE, DAVIS & COMPANY, US
ELLSW ORTH Edm und, Lee, US;
LUNNEY Elizabeth, US; TAIT Bradley,
Dean, US
Derivaţi ai 5,6-dihidropironei utilizaţi în
calitate de inh ib itori ai proteazei şi
preparate antivirotice
Prezenta invenţie se referă la noi derivaţi ai
5,6-dihidropironei şi la structuri înrudite care
inhibă potenţial aspartil proteaza HIV,
blocând infecţiozitatea HIV-ului.
Derivaţii 5,6-dihidropironei sunt utili pentru
noi terapii de tratare a infecţiilor şi bolilor
bacteriene şi virale, inclusiv SIDA.
Prezenta invenţie are de asemenea ca obiect
metode de sinteză a 5,6-dihidropironelor
multifuncţionalizate şi a structurilor înrudite.

Revendicări: 18
Revendicări: 32

*
*

*
*

(54)
(57)

H erbicidal heterocyclic-su b stitu ted
pyridines
Herbicidal pyridine derivatives of formula:

*
(54)
(57)
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5,6-dihydropyrone derivatives as proteaze
inhibitors and antiviral agents
The present invention relates to novel 5,6dihydropyrone derivatives and related struc
tures which potently inhibit the HIV aspartyl protease blocking HIV infectivity.
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The 5,6-dihydropyrone derivatives are use
ful in the development of therapies for the
treatment of bacterial and viral infections and
diseases, including AIDS.
The present invention is also directed to
methods of synthesis of multifunctionalized
5,6-dihydropyrones and of related structures.

The problem of the invention consists in pep
tides biologic activity prolongation.
The biologic active peptides derivatives ac
cording to the invention contain one or more
substituents in which the radicals may have
different values where at least one of the pep
tide moiety is linked to each of the substitu
ents by a bond CO - N, CH2 - N or SO, - N
between the substituent and nitrogen atom
either on N - terminal end or on side chain
of one of peptide moiety.
The derivatives modified in a such manner
possess a more enhanced and prolonged bio
logic activity and are used in the therapeutic
quantities at cancer treatment.

Claims: 32

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)

(54)
(57)

96-0137 (13) A
C 07 K 5/04,7/10,7/34,7/36,7/44,7/26,7/
38, 7/12; A 61 K 37/24,37/28,37/40
08.08.1994
08/104194
09.08.1993
US
08.04.1996
PCT/US94/08875,08.08.1994
WO95/04752, 16.02.1995
BIOMEASURE, INC., US
KIM, Sun, Hyuk, US; DONG, Zhengxin,
US; TAYLOR, Jonh, E, US; MOREAU,
Sylviane, US; KEYES, Susan, Riley, US
Derivaţi ai peptidelor cu activitate te
rapeutică
Invenţia se referă la derivaţii peptidelor bio
logic active, utilizaţi în medicină, în special
în oncologie.
Problema pe care o rezolvă invenţia constă
în prelungirea perioadei de activitate bio
logică a peptidelor.
Derivaţii peptidelor biologic active, conform
invenţiei, conţin unul sau câţiva substituenţi,
în care radicalii au diverse valori şi în care
cel puţin una din catenele peptide se cuplează
cu fiecare din substituenţi prin legătura
CO - N, CH2 - N sau SO, - N între substitu
ent şi atomul de azot fie N - terminal, fie al
lanţului lateral al uneia din catenele peptide.
Derivaţii peptidelor astfel modificaţi au o
activitate biologică mai înaltă şi de lungă
durată şi se utilizează în cantităţi terapeutice
pentru tratamentul cancerului.

Claims: 25
Fig.: 1

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
(57)

Revendicări: 12
Figuri: 1

Revendicări: 25
Figuri: 1

*
*

*
(54)
(57)

96-0389 (13) A
C 12 C 7/00,13/00
24.03.1995
94200803.8
25.03.1994
EP
23.10.1996
PCT/NL95/00113, 24.03.1995
WO 95/26395, 05.10.1995
HEINEKEN TECHN ICAL SERVICES
B.V., NL
VISSCHER,
H endric,
Jan,
NL;
VERSTEEGH, Christiaan, Willem, NL
Procedeu de fierbere continuă a mustului
Invenţia se referă la un procedeu de fierbere
continuă a m ustului, care prevede con
ducerea mustului nefiertîn încălzitor, în care
el se încălzeşte până la tem peratura de
75... 125°C, introducerea mustului încălzit în
reactorul executat de preferinţă în coloana cu
discuri rotative, mustul obţinut în reactor mai
departe se prelucrează în coloana de eva
porare în contrafluxul de vapori.

*

*

*
(54)
(57)

Therapeutic peptide derivatives
The invention relates to biologic active pep
tides derivatives used in medicine, particu
larly, oncology.

16

Process for continuous must cooking
The invention relates to a process for conti
nuous must cooking providing for feeding
the uncooked must to the heater in which it
is heated up to 75...125°C, introducing the

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)

(54)
(57)

heated must into the reactor manufactured
preferably in the form of column with rotat
ing disks, by that the obtained must is further
treated in the countercurrent steam flow into
the stripping tower.

strains of genus Nectria, use thereof for bio
logical control of plants diseases and to the
method for selection of the effective micro
organisms for control of the microorganisms,
isolated from soil.

Claims: 12
Fig.: 1

Claims: 12
Fig.: 4

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

96-0242 (13) A
C 12 N 1/14; A 01 N 63/04; C 12 G 1/18
//C 12 N 1/14; C 12 R 1:645
27.01.1995
940463
31.01.1994
FT
18.09.1996
PCT/F195/00042,27.01.1995
WO 95/20646, 03.08.1995
KEMIRA AGRO OY, FI
TAHVONEN, Risto, Tapio, FI; KESKINEN,
Milja, Tuulikki, FI; LAHDENPERA, MarjaLeena, FI; SEISKARI, Pekka Tapani, FI;
TEPERI, Esa, Petri, FI; TUOMINEN, Ulla,
Anita, FI
M icroorganism e pentru com baterea
biologică a bolilor plantelor
Invenţia se referă la protecţia plantelor şi
poate fi utilizată pentru combaterea biologică
a bolilor plantelor.
Esenţa invenţiei constă în folosirea tulpinilor
din genul Nectria pentru combaterea infec
ţiilor fungicide la plante. De asemenea, in
venţia se referă la compoziţii care conţin tul
pini din genul Nectria şi folosirea lor pentru
combaterea biologică a bolilor plantelor şi la
metoda selectării microorganismelor eficien
te pentru combaterea microorganismelor izo
late din sol.

(57)

Revendicări: 12
Figuri: 4
*
*
(54)
(57)

*

Microorganisms for biological control of
plants diseases
The invention relates to plants protection and
may be uăed for a biological control of plants
diseases.
Summary of the invention consists in using
the genus Nectria strains for control of the
plants fungal infections. The invention re
lates also to the compositions, containing

97-0173 (13) A
G 01 V 7/00
04.10.1995
264610
04.10.1994
NZ
06.05.1997
PCT/GB95/02349, 04.10.1995
WO 96/10759, 11.04.1996
Gravitec Instruments Limited, GB
Veryaskin Alexey Vladimirovich, RU/NZ
D ispozitiv de m ăsurat câm purile de
gravitaţie
Dispozitiv pentru măsurarea câmpurilor de
gravitaţie, conţinând o strună supraconductoare (1) fixată la ambele capete şi
formând o parte a unui circuit supraconductor închis, cuplat inductiv cu doi solenoizi
de inducţie (Ld|, Ld2). Deplasarea strunei ca
răspuns la câmpul de gravitaţie este depistată
de două convertoare magnetice ale fluxului,
fiecare conţinând o bobină de semnal şi două
bobine de măsurare (Lp|, Lp2). Perechea de
bobine de m ăsurare se situează în două
planuri perpendiculare prevăzând două
canale individuale de măsurare. Două braţe
ale fiecărui convertor al fluxului se ba
lansează pentru transform area numai a
amplitudinilor modurilor proprii asimetrice
ale strunei în tensiunea de ieşire. Tensiunea
de ieşire a .fiecărui canal se foloseşte pentru
a produce distribuţia curentului răspunsului
(ly|, Iy2) apropiat şi paralel cu struna. Ajustând
curentul răspunsului, pot fi ajustate timpul
efectiv de relaxare şi frecvenţa de rezonanţă
a primului mod asimetric al strunei, pe când
lăsând modurile simetrice neschimbate se
perfecţionează sensibilitatea dispozitivului
faţă de gradienţii gravitaţiei.
Revendicări: 22
Figuri: 2
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(21)
(51)
(22)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)

(54)

Apparatus for the measurement of gravi
tational fields
(57) Apparatus for measuring gravitational fields
comprising a superconducting string (1)
fixed at both ends and forming part o f a
closed superconduction loop inductively
coupled to two driving solenoids (Ld], Ld2).
Displacement of the string in response to a
gravitational field is sensed by two magnetic
flux transformers each comprising a signal
coil and two pick-up coils (Lp), Lp2). Pairs of
pick-up coils lie in two perpendicular planes
providing two independent channels of mea
surements. The two arms o f each flux trans
former are balanced to convert only the am
plitudes of the string’s antisymmetric natu
ral modes into an output voltage. The output
voltage of each channel is used to produce a
feed-back current distribution (ly|, Iy2) proxi
mate and parallel to the string. By adjusting
the feed-back current, the effective relaxation
time and resonant frequency of the first an
tisymmetric mode of the string can be ad
justed, while leaving the symmetric modes
unchanged, thus increasing the apparatus
sensitivity to gravity gradients.

(54)
(57)

Claims: 22
Fig.: 2

97-0263 (13) A
G 07 F 7/10; G 06 K 19/07
17.02.1995
02.09.1997
PCT/BE 95/00017, 17.02.1995
WO 96/25724, 22.08.1996
Europay International S.A., BE
HEYNS, GUIDO, BE; JOHANNES, Peter,
BE
Sistem de adm inistrare de tranzacţie
comandat de circuit integrat
Sistem de administrare de tranzacţie co
mandat de circuit integrat, utilizând un
interpretator care execută o comandă fie cu
ajutorul cartelei electronice, terminalului sau
amândurora.
în particular poate să execute o comandă cu
ajutorul cartelei electronice şi terminalului
conectat sau nu la o unitate centrală.
Interpretatorul terminalului poate avea acces
la o parte din memoria terminalului şi poate
utiliza, cel puţin, o parte din ea şi, cel puţin,
o parte din echipamentul periferic al ter
minalului, în timp ce un interpretator auxiliar
din cartela electronică are acces la o parte din
memoria cartelei electronice şi poate utiliza,
cel puţin, o parte din ea şi, cel puţin, o parte
din echipamentul periferic al cartelei elec
tronice.
Revendicări: 12

*
*
(54)
(57)

Integrated circuit controlled transaction
management system
An integrated circuit controlled transaction
management system using an interpreter
which deals with the execution of an appli
cation, either on an ICC, or on a terminal or
on both.
Is particularly able to execute an application
between de ICC and the terminal connected
or not to a central unit.
When the interpreter in the terminal is able
to access and to use at least a part of the ter
minal memory and at least a part of the ter
minal peripherals while an optional inter
preter in the ICC is able to access and to use
at least a part of the ICC memory and at least
a part of the ICC peripherals.
Claims: 12
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(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(57)

96-0209 (13) A
H 04 L 12/18,12/46
04.02.1994
015,420
09.02.1993
US
28.06.1996
PCT/US94/01274, 04.02.1994
WO 94/18768, 18.08.1994
Microcom Systems, Inc., US
CHANG, Eugene, Y., US; RJCHARDSON,
David, B., US; BAKER, Bennett, C., US
Procedeu şi dispozitiv de reducere a
transmiterii datagramelor de difuziune
repetitive prin liniile de legătură
Invenţia se referă la un procedeu şi un
dispozitiv de reducere a transmiterii data
gramelor de difuziune repetitive prin linii de
legătură şi poate fi utilizată în sistemele de
transmitere a datagramelor.
Procedeul prevede asigurarea în prima reţea
locală (RL) a primului tabel de datagrame de
difuziune transmise din prima RL în a doua
reţea locală prin linia de legătură, asigurarea
în a doua RL a celui de-al doilea tabel de
datagrame de difuziune recepţionate de a
doua RL din prima RL prin linia de legătură,
compararea datagramei de difuziune gener
ate de prima RL cu datagramele de difuziune'
din primul tabel şi, dacă această datagramă
corespunde unei datagrame de difuziune din
primul tabel, se previne transmiterea acestei
datagrame prin linia de legătură celei de-a
doua RL, care este asigurată cu această
datagramă prin regăsirea ei în tabelul al
doilea, ce include o datagramă asemănătoare.
Dispozitivul conţine primul mijloc conectat
la prima RL pentru recepţia, identificarea şi
rebutarea datagramelor de difuziune repeti
tive generate de prim a RL şi destinate
transmiterii prin linia de legătură spre RL
îndepărtată şi al doilea mijloc conectat la
prima RL pentru asigurarea periodică în
prima RL a datagramelor de difuziune repeti
tive, care corespund celor rebutate de un
transmiţător îndepărtat conectat cu o RL
îndepărtată.

(54)

Method and apparatus for reducing the
transm ission o f repetitive broadcast
datagrams over communication links
(57) The invention relates to a method and appa
ratus for reducing the transmission o f repeti
tive broadcast datagrams and may be used in
a broadcast datagrams system.
The method foresees providing into the first
local area network (LAN) of a first broadcast
datagrams list, transmitted from the first
LAN to the second one over a communica
tion link; providing into the second LAN of
the second broadcast datagrams list received
at the second LAN from the first one over
communication link; comparing a broadcast
datagram generated by the first LAN to
broadcast datagrams in the first list, if this
datagram matches any broadcast datagram in
the first list, there is prevented the transmis
sion of this datagram over the communica
tion link to the second LAN, which is pro
vided with this datagram by retrieving
thereof from the second list comprising a
similar datagram.
A device comprises a first means coupled to
a first LAN for receiving, identifying and
discarding repetitive broadcast datagrams
.
• generated by the first LAN (and intended to,
be sent over a communicationlink to a re
mote LAN, and a second means coupled to
the first LAN for periodically providing re
petitive broadcast datagram s,to the first
LAN, discarded by a remote transm itter
, coupled to the remote LAN.
:
Claims: 14
Fig.: 5- .
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Revendicări: 14
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(21)
(51)
(22,)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(57)

96-0283 (13) A
H 04 Q 7/04; H 04 B 7/26
08.04.1992
9101105-6
12.04.1991
SE
01.08.1996
PCT/SE92/00227, 08.04.1992
WO 92/19078, 29.10.1992
Comvik GSM AB, SE
Julin, Tomas, SE
Procedeu de legătură în sistem ele
telefonice mobile şi modul de identificare
a abonatului
Invenţia se referă la procedeul de legătură în
sistemele telefonice mobile, în special în
sistemul de tip GSM, în care modulului de
identificare a abonatului (SIM) i se indică cel
puţin două funcţii de identitate (1MSI1, IMS!
2), care selectiv devin lucrative pentru
consumator.
Exemplul propus de utilizare a modulului de
identificare a abonatului se realizează cu
ajutorul plăcii de lucru cu circuit imprimat,
care poate fi instalată în două poziţii diferite,
care corespund unei sau altei funcţii de
identitate. în special aceste poziţii sunt deter

minate corespunzător de una sau altă parte
frontală a plăcii de lucru cu circuit imprimat.
Revendicări: 15
Figuri: 6

*
*
(54)

(57)

*

Communication method in mobile tele
phone systems and the subscriber identity
module
Communication method in the mobile tele
phone systems, preferably in the telephone
system of the GSM type, in which the sub
scriber identity module is allocated at least
two identity functions (IMSI 1, IMSI 2),
which are activated by the user.
The proposed example o f using the sub
scriber identity module is carried out by the
working printed circuit board, which can be
fixed in two different positions, suitable for
both identity functions accordingly. Prefer
ably these positions are correspondingly de
termined by the one or the other end of the
printed circuit board.
Claims: 15
Fig.: 6

♦

în atentia agenţilor economici
Promovarea reformelor axate pe principiile economiei de piaţă, consolidarea pieţei şi comercializarea
obiectelor proprietăţii industriale, prevenirea importului ilicit de produse brevetate şi reprimarea
concurenţei neloiale, stimularea creaţiei inventive şi extinderea fabricării de produse competitive au
necesitat în mod obiectiv elaborarea unui sistem de garanţii juridice ale statului menite să legifereze
responsabilitatea pentru violarea drepturilor exclusive ale titularilor obiectelor de proprietate industrială,
să contribuie la funcţionarea stabilă a întreprinderilor din businessul mic şi cel mijlociu, să împiedice
scurgerea de informaţie vizând realizările tehnico-ştiinţifice de perspectivă.
în baza celor relevate mai sus, Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii
Moldova propune desfăşurarea unor seminare cu genericul Protecţia proprietăţii industriale în cadrul
întreprinderilor Republicii Moldova, care vor fi destinate managerilor, conducătorilor de subdiviziuni,
inginerilor, altor persoane interesate.
în cadrul seminarelor vor fi examinate următoarele subiecte:
❖ Proprietatea industrială şi importanţa ei în economia organizaţiilor şi întreprinderilor. Legislaţia
Republicii Moldova în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.
❖ Gestionarea drepturilor proprietăţii industriale. Concurenţa neloială şi combaterea ei.
❖ Servicii prestate de AGEPI.
După seminare vor fi oferite consultaţii în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.
Agenţia propune desfăşurarea seminarelor menţionate în incinta unităţilor care vor solicita
organizarea lor.

Relaţii la telefoanele:
centrala - 49-30-16, 44-02-55; intern - 218.

MD - B O P I1/1999

Brevete de invenţie acordate
9

Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI,
revocarea în tot sau în parte a hotărârilor de acordare, în termen de 6 luni de la
31 ianuarie 1999 pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute
de art. 4-7 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie.
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plants biomass accumulation and in stimula
tion of the root system formation.

(11) 1131 (13) FI
(51) A 01 C 1/00; A 01 N 55/02
(21) 98-0103
(22) 22.04.1998
(71 )(73) Institutul de Fiziologie a Plantelor al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
MD; Institutul de Chimie al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Ştefirţă Anastasia, MD; Toma Simion, MD;
Turtă Constantin, MD; Vrabie Valeria, MD;
Cernat Victoria, MD; Bulgac Ion, MD;
Şofransky Valentin, MD
(54) Procedeu de sporire a rezistenţei plantelor
în condiţii de umiditate redusă
(57) Invenţia se referă la agricultură, în particu
lar la cultura plantelor şi poate fi aplicată
pentru sporirea rezistenţei plantelor în
condiţii de umiditate redusă.
Esenţa invenţiei constă în tratarea seminţelor
pentru semănat cu substanţa biologic activă
h e x a -p -a ce tato (0 ,0 ,)-p 3-oxo-tris(N -N ’dieti In icotinam i d)difier(I ll)co b alt(II)monohidrat în cantitate de la 0,001 până la
0,1 kg la o tonă de seminţe.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea energiei de germinare, vitezei de
creştere, acumulării biomasei plantelor şi în
stimularea formării sistemului radicular.

Claims: 1

(11) 1132 (13) F1
(51) A 01 D 1/00; A 01 G 3/02
(21) 97-0287
(22) 06.11.1997
(71)(72)(73) Şacun Vladimir, MD; Zaharia Alexei,
MD
(54) Instrument manual pentru tăierea ra
murilor
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
instrumentele manuale pentru tăierea ra
murilor şi recoltarea fructelor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că ins
trumentul manual include un mâner (1) şi un
cuţit (2) fixat de el. Noutatea constă în aceea
că cuţitul (2) este executat în formă de V în
secţiune transversală cu unghiul de 120150°, iar capătul liber al cuţitului este
bifurcat cu divergenţă, totodată unghiul de
divergenţă este de 10-30°.
R ezultatul tehnic constă în dim inuarea
forţelor fizice.
Revendicări: 1
Figuri: 1

Revendicări: 1

*

*
*
(54)
(57)

*

*
(54)
(57)

Process for increasing the plants resistiv
ity in the conditions of humidity lowering
Invention relates to the agriculture, particu
larly, to the plant-growing and may be used
for rising the plants resistivity in the condi
tions o f humidity lowering.
Sum mary o f the invention consists in
presawing seeds treatment with a biologic
active m aterial such as h exa-p-acetat o ( 0 , 0 ’)-p 3-oxo-tris(N -N ’-diethylnicotinamid)diiron(III)cobalt(II)monohydrate in
the quantity of 0,001 up to 0,1 kg per ton of
seeds.
The technical result consists in increasing the
germination power, acceleration of growing,

Hand stem cutter
The invention relates to the agriculture,
namely to the tools for cutting of brandres
and harvesting of fruits.
Summary of the invention consists in the fact
that the hand cutter includes a handle (1) with
a cutter (2) fixed to it. The novelty consists
in the fact that the cutter (2) is V-shaped in a
cross section with an angle o f 120-150°, the
free end thereof bifurcated with divergence,
by that the divergence angle is of 10-30°.
The technical result consists in decreasing
the physical loadings.
Claims: 1
Fig.: 1
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(54)

A-A

(57)

Method for determination of juicy fruits
conservation parameters
The invention relates to the agriculture and
may be used for agricultural products stor
age.
Summary of the invention consists in selec
tion o f suspension culture juicy fruits cells
samples possessing a starting viability of no
less than 94...97%, conservation thereof by
a thermal treatment at different temperature
and time parameters and in determination of
optimal parameters which are fixed accord
ing to reservation of cells suspension culture
starting viability during four days after the
thermal treatment.
The technical result of the invention consists
in method acceleration and rising the exact
ness thereof.
Claims: 1

(11)
(51)
(21)
(22)
(71)

1133 (13) F1
A 01 F 25/00; A 01 G 7/00
97-0289
12.11.1997
(73) Institutul de Fiziologie a Plantelor al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
MD
(72) Maximova Eugenia, MD; Woltering E.I.,
NL; Maximov Eugen, MD; Matienco Boris,
MD; Toma Simion, MD
(54) Metodă de determinare a parametrilor
conservării fructelor suculente
(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi
aplicată pentru păstrarea produselor agricole.
Esenţa invenţiei constă în selectarea probelor
de cultură a celulelor de fructe suculente în
suspensie cu vitalitatea iniţială nu mai mică
de 94...97% , conservarea lor prin tratarea
term ică pentru diverşi param etri tem peratură-timp şi în determinarea parametrilor
optimi, care se stabilesc după păstrarea
vitalităţii iniţiale a culturii de celule în
suspensie în decurs de patru zile după
tratarea termică.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în ac
celerarea metodei şi în mărirea exactităţii ei.
Revendicări: 1

(11) 1134 (13) FI
(51) A 6 1 B 5/00, 5/021, 5/023
(21) 98-0071
(22) 17.03.1998
(71 )(72)(73) C ojocaru Victor, MD; Sofronii
D um itru, M D; Pogoneţ Vădim, MD;
Piterschi Nicolae, MD; Poliuhov Stanislav,
MD; Popovici Anatol, MD
(54) M etodă de determ inare a presiun ii
venoase centrale în timpul operaţiei în
decubit lateral al bolnavului
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinei şi
poate fi utilizată în diagnosticul şi tra
tamentul stărilor critice - anestezie, şoc,
operaţie, pentru aprecierea competenţei
cordului drept în timpul terapiei cu volume
mari de lichide.
Metoda constă în cateterizarea venei subclaviculare, stabilirea nivelului zero al
manometrului faţă de linia de reper parasternală dreaptă şi măsurarea înălţimii
coloanei de lichid.
R ezultatul tehnic al invenţiei constă în
determinarea valorilor veridice ale presiunii
venoase centrale faţă de linia de reper
parastemală dreaptă.
Revendicări: 1
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(54)

(57)

Method for determination of the central
venous tension during the operation of pa
tient in the side position
The invention relates to medicine and may be
used for the diagnosis and treatment of the
critical states, namely, anaesthesia, shock,
operation for determination of the right hart
state during the therapy with liquid high vol
umes.
Method consists in catheterization of the
coupled vein, installation of the manometer
zero level in relation to the right orientator
parasternal line and measuring the water
column height.
The technical result consists in the determi
nation of central venous tension true values
in relation to the right orientator parasternal
line.

The method consists in introducing of the
medications by means of the injection admin
istration into the muco-gingival fold dam
aged region, by that as a medication there is
used mononuclear cells culture suspension,
prepared of the recipient’s blood.
The technical result consists in inhibition of
the paradontium tissue inflammation and
decreasing o f the bone tissue resorption.
Claims: 1

(11) 1136 (13) FI
(51) A 61 K 9/06,31/30,31/60
(21) 98-0112
(22) 14.05.1998
(71)(72)(73) Verbanov Tudor, MD
(54) Unguent antimicotic Verbanov
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
dermatologie şi se foloseşte pentru trata
mentul micozei unghiilor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că unguentul
antimicotic conţine sulfat de cupru, acid
salicilic şi o bază unguentă în următorul
raport al componentelor, % de masă:
sulfat de cupru
3,0...4,0
acid salicilic
15,0...20,0
bază unguentă
restul.
Rezultatul tehnic constă în obţinerea remediului cu acţiune antimicotică pronunţată.

Claims:!

(11) 1135 (13) FI
(51) A 61 K 6/00,35/00, 35/14
(21) 98-0149
(22) 14.07.1998
(71) (73) Cuşnir Gheorghe, MD
(72) Cuşnir Gheorghe, MD; Zagnat Vasile, MD;
Burlacu Valeriu, MD; Stratu Victor, MD
(54) M etodă de tratam ent al afecţiunilor
parodonţiului
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
stom atologie şi poate fi aplicată în tra
tam entul diverselor afecţiuni ale paro
donţiului.
Metoda constă în administrarea preparatului
medicamentos prin injectare pe placa de
trecere în regiunea afectată, utilizând în
calitate de preparat medicamentos suspensie
de cultură de celule mononucleare obţinute
din sângele recipientului.
Rezultatul tehnic constă în inhibarea inflamaţiei ţesuturilor parodonţiului şi în
diminuarea resorbţiei ţesutului osos.

Revendicări: 1

*
*
(54)
(57)

Revendicări: 1

*
*
(54)
(57)

*

Paradontium treatment method
The invention relates to medicine, particu
larly, to the stomatology and may be used for
treatment of the different paradontium dis
eases.

Verbanov antimycotic ointment
The invention relates to medicine, particu
larly, to the dermatology and may be used for
nails mycosis treatment.
The summary of the invention consists in the
fact that the antimycotic ointment contains
copper sulfate, salicylic acid and an ointment
base at further components ratio, mass %:
copper sulfate
3,0...4,0
salicylic acid
15,3...20,0
ointment base
the rest.
The technical result consists in obtaining the
remedy with pronounced antimycotic acti
vity.
Claims: 1
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(11) 1137 (1 3 )Fl
(51) A 61 K 35/00,35/14
(21) 98-0135
(22) 22.06.1998
(71 )(73) Cuşnir Gheorghe, MD
(72) Cuşnir Gheorghe, MD; Friptu Valentin, MD;
Şroit Isaac, MD; Pavlenco Angela, MD
(54) Metodă de tratament al sterilităţii femi
nine
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
ginecologie şi poate fi utilizată în cadrul
tratamentului sterilităţii feminine cauzate de
afecţiuni inflamatorii ale organelor genitale.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se
administrează paracervical suspensie de
cultură de celule mononucleare obţinute din
sângele recipientei şi intrauterin supernatantul obţinut la izolarea culturii de celule
mononucleare din suspensie.
Rezultatul tehnic constă în intensificarea
reacţiilor imune, inhibiţia reacţiei infla
matoare şi resorbţia aderenţelor.

(54)
(57)

Revendicări: 1

*
*
(54)

(57)

Revendicări: 1
*

*
(54)
(57)

Ghicavâi Victor, MD; Darciuc Victor; MD;
Mizrah Lev, RU
Izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniu substanţă cu acţiune hipertensivă
Invenţia se referă la medicină, mai concret la
substanţele necesare pentru a corija pre
siunea arterială în stările hipotensive acute.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în calitate
de substanţă cu acţiune hipertensivă se
foloseşte un derivat al izotioureei - izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniu.

*

Method for treatment of woman-sterility
The invention relates to medicine, particu
larly, to the gynecology and may be used for
the treatment of the woman sterility caused
by female genitals inflammatory diseases.
Summary of the invention consists in the
paracervical administration o f the mono-^
nuclear cells culture suspension prepared of
the recipient’s blood and in the intrauterine
administration of the supernatant obtained at
the isolation of the mononuclear; cells culture
from the suspension.
The technical result consists in improvement
of the immune reactions, inflammatory reac
tion inhibition and commisures resolving.

*

Isopropylphosphite-S-isopropylisothiuronium - isothiourea derivative - possess
ing the hypertensive activity
The invention relates to medicine, particu
larly, to remedies necessary for arterial ten
sion correction at the acute arterial hypoten
sion state.
Summary o f the invention consists in the fact
that as a material possessing the hypertensive
activity there is used isothiourea derivative,
namely, isopropylphosphite-S-isopropylisothiuronium.
Claims: 1

(11) 1139 (13) F2
(51) A 61 K 35/78
(21) 95-0171
(22) 30.12.1994
(31) P 41 22 706.9
(32) 09.07.1991
(33) DE
(71 )(73) STEIGERWALD ARZNEIM ITTEL
WERK GMBH, DE
(72) Werner Schneider, DE; Erich F. Elstner, DE;
Elisabeth Kleber, DE
(54) Remediu farm aceutic şi utilizarea lui
pentru am eliorarea sau suprim area
stărilor de excitare în disfuncţiile ner
voase
(57) Invenţia ţine de un remediu farmaceutic şi
utilizarea lui pentru tratarea diferitelor
disfuncţii nervoase, determinate de dez
echilibrul aminei în metabolism.
Remediul conţine ca agenţi activi extracte
din Corydalis şi Eschscholtzia, obţinute prin

Claims: 1

(11)
(51)

1138 (13) B1
A 61 K 31/155,31/67,31/675; C 07 C 335/
32
(21) 97-0050
(22) 17.02.1997
(71)(73) U niversitatea de Stat de M edicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, MD
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extragerea alcoolică (2,5:10), opţional
asociate cu aditivi uzuali, totodată raportul
(după greutate) a extractelor de Eschschol
tzia la Corydalis fiind cuprins respectiv de la
20:1 la 1:1.
Remediul, în diferite forme pentru admi
nistrare orală, poate fi utilizat la tratarea
depresiilor, pentru ameliorarea stărilor de
parchinsonism.

'¥
V ^3
_ j£ b

de rem ediu cu acţiune regenerativă şi
citoprotectoare se foloseşte ulei nerafinat din
seminţe de viţă de vie.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
extinderea ansamblului de remedii medi
cam entoase cu acţiune regenerativă şi
citoprotectoare.
Revendicări: 1

Revendicări: 13
Figuri: 15
(54)

*
*

*
(57)

(54)

(57)

Pharmaceutical and its use for the treat
ment o f states of depression or agitation
on nerve dysfunctions
The invention concern a pharmaceutical and
its use for the treatment of different nerve
dysfunction based on a disturbance of the
metabolism amine balance.
The pharmaceutical comprises as active in
gredients axtracts obtained by alcohol extrac
tion (2,5:10) of Corydalis and Eschscholtzia,
optionally together with conventional addi
tives, wherein the weight ratio of the extracts
Corydalis to Eschscholtzia is in the range
from 20 : 1 to 1 : 1.
Pharmaceutical in a conventional form for
oral administration may be used for suspen
sion or amelioration of depressions and com
plaints o f parkinsonism.

Remedy possessing a regenerative and
cytoprotective activity
The invention relates to the medicine, par
ticularly, to the pharmacology and may be
used for treatment of tissue integrity disor
ders.
Summary o f the invention consists in the fact
that as a remedy possessing the regenerative
and cytoprotective activity is used the grapes
stones unrefined oil.
The technical result of the invention consists
in increasing range of remedies possessing
regenerative and cytoprotective activity.
Claims: 1

(11) 1141 (13) F1
(51) A 61 L 2/00
(21) 97-0232
(22) 19.08.1997
(71 )(72)(73) Ţurcanu Vasile, MD
(54) Metodă şi dispozitiv pentru controlul
sa nita ro-epidem iologic
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
epidemiologie şi poate fi utilizată pentru
controlul bacteriologic privind respectarea
regimului epidemic.
Esenţa invenţiei constă în faptul că se
efectuează concomitent prelevarea şi însămânţarea probelor în mediul nutritiv mo
dificat Heifitz, iar depistarea bacteriilor se
face în decursul a 3...5 ore.
Pentru realizarea metodei se revendică un
dispozitiv 1, confecţionat în fonnă de tub,
care este înzestrat cu un capac 2, pe partea
interioară a căruia este executată o minicutie
bacteriologică 4, în care este instalat un
beţişor cu tamponul 5 la capăt, totodată pe
partea interioară a dispozitivului sunt
amplasate două minieprubete 3.

Claims: 13
Fig: 15

(11) 1140 (1 3 )B1
(51) A 61 K 35/78
(21) 97-0202
(22) 15.07.1997
(71 )(73) U niversitatea de Stat de M edicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, MD
(72) Ghicavâi Victor, MD; Urâtu Dionis, MD;
Parasca Petru, MD; Gavriliţa Vădim, MD
(54) Rem ediu cu acţiune regenerativă şi
citoprotectoare
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
farmacologie, şi poate fi folosită pentru
tratamentul dereglărilor de integritate ale
ţesuturilor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în calitate

26

MD - B O P I1/1999
(11) 1142 (13) FI
(51) C 11 D 3/14, 7/02, 7/40
(21) 97-0326
(22) 27.10.1997
(71 )(72)(73) Boguslavschii Nikolai, MD
(54) Preparat pulverulent pentru curăţarea
suprafeţelor tari
(57) Invenţia se referă la preparate chimice pentru
menaj, destinate curăţării suprafeţelor tari obiectelor ceramice, emailate, din sticlă etc.
Preparatul propus este constituit prepon
derent din carbonat de calciu natural, care
reprezintă deşeuri de calcar ecarisabil cu
dimensiunile particulelor de cel mult 400
pm , uscate şi sterilizate concom itent.
Preparatul posedă o capacitate de curăţare
bună şi este inofensiv din punct de vedere
sanitar-igienic şi ecologic.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
acţiunea combinată de abraziv şi adsorbant
al calcarului ecarisabil dispersat în procesele
de curăţare.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea exactităţii şi autenticităţii cerce
tărilor bacteriologice ale bacteriilor depistate.
Revendicări: 2
Figuri: 5

*
*
(54)
(57)

*

Method and device for the sanitary-epide
miological control
The invention relates to medicine, particu
larly, to the epidemiology and may be used
at the bacteriologic control o f the epidemio
logic regime maintenance.
Summary of the invention consists in the fact
that the method provide simultaneous selec
tion and seeding o f the samples into the
Heifitz modified medium and detection the
bacteria thereon during 3...5 hours. For car
rying out the method there is claimed a de
vice.
The devace 1 is made in the form of a tube
provided with a cover 2, on the inner face
thereof is fastened a minibacteriologic cup 4
with a tampon 5 being on the sample selec
tion stick, and on the devise external face
there are located two mini test-tubes 3.
The technical result consists in increasing the
accuracy and truthworthiness of the detected
bacteria bacteriologic analysis.

Revendicări: 1

*
*
(54)
(57)

Claims: 2
Fig.: 5

*

Powder for hard surfaces cleaning
The invention relates to houshold chemistry
preparations for cleaning the hard ceramic,
enamel, glace and other surfaces.
The pulverulent remedy for cleaning the hard
surfaces consisting preferential o f a natural
calcium carbonate representing a waste frac
tion of the sawed limestone having particles
dimension no more than 400 pm , predried
and sterilized. The remedy possesses the
good cleaning properties with high sanitaryhygienic and environmental safety.
The technical result of the invention consists
in combined abrasive and adsorption activ
ity of the dispersed sawed limestone at clean
ing processes.
Claims: 1

(11) 1143 (13) FI
(51) E 04 C l/0 0
(21) 97-0212
(22) 04.08.1997
(71)(72)(73) Boguslavschii Nicolai, MD
(54) Bloc de construcţie
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(57)

Invenţia se referă la construcţii, în special la
blocurile de construcţie şi poate fi folosită în
cadrul zidirii uscate sau cu clei a pereţilor şi
pereţilor despărţitori.
Blocul de construcţie este executat în formă
de paralelipiped, muchiile de sprijin ale
caruia sunt dotate cu proeminenţe şi adân
cituri şi sunt congruente una faţă de alta.
Proeminenţele şi adânciturile sunt executate
în formă de trunchiuri de piramide tetraedrice
amplasate în şah.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea
folosirii complete a proprietăţilor de rezis
tenţă ale m aterialului blocului faţă de
acţiunea sarcinilor de exploatare în direcţie
orizontală asupra construcţiei executate din
blocurile menţionate.

(57)

Invenţia se referă la domeniul construcţiei de
maşini electrice.
Maşina electrică conţine rotor (6), stator (1)
cu bucşă erm etizantă (2), care separă
cavitatea (3) statorului de cavitatea (4)
rotorului. Bucşa ermetizantă (2) este exe
cutată din material magnetoconductor cu o
grosime de 0,1-1,0 mm.
Rezultatul tehnic constă în îmbunătăţirea
indicilor energetici care conduc la mărirea
randamentului, în simplificarea construcţiei
şi în reducerea masei, vibraţiei, zgomotului
şi volum ului de lucrări în procesul de
producere.
Revendicări: 1
Figuri: 1

*

Revendicări: 1
Figuri: 3

*
(54)
(57)

*
*
(54)
(57)

*

Building block
The invention relates to the civil engineering,
particularly to the building blocks and can be
used for dry or glue laying of walls and par
titions.
The building block is made in the form of a
parallelepiped on the supporting edges of
which there are made concave and convex
truncated staggered scaffeld signals, the sup
porting edges being congruous one to an
other.
The technical result consist in the possibil
ity of full utilization of the block material
strength on the operational horizontally di
rected loads action to the structure erected
from the said blocks.

Electric machine
The invention relates to the electric machine
building.
The electric machine comprises a rotor (6),
a stator (1) with a hermetically sealed sleeve
(2) separating the cavity (3) of the stator from
the cavity (4) of the rotor. The hermetically
sealed sleeve (2) is made of a magneto-con
ducting material having a thickness of 0,11,0 mm.
The technical result consists in improving the
power indexes that lead to the increasing of
efficiency, in the simplification of the con
struction and in reducing the mass, vibration,
noise and volume of works in the production
process.
Claims: 1
Fig.: 1

. Claims: 1
Fig.: 3

(11) 1144 (13) FI
(51) H 02 K 5/12
(21) 97-0163
(22) 01.07.1997
(71 )(73) Societatea pe Acţiuni “ M oldovahidromaş”, MD
(72) Carabadjac Constantin, MD
(54) Maşină electrică
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Lista brevetelor de invenţie
eliberate la 31.12.1998
Se publică următoarele date: numărul criteriului, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document, clasele conform Clasificării
Internaţionale a Brevetelor, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care s-a publicat hotărârea de acordare a brevetului
Nr.
crt.

Codul
ţării

(11) Nr.
brevet

(13) Codul
tipului de
document

1

MD

764

C2

2

MD

799

C2

3

MD

800

C2

4

US

842

G2

5
6
7
8
9
10
11

MD
MD
MD
MD
MD
MD
DE

912
916
927
930
931
932
937

C2
G2
G2
G2
G2
G2
C2

12

MD

942

G2

13

NL

944

G2

14
15
16
17

MD
MD
MD
MD

951
959
962
977

G2
G2
G2
C2

18

MD

981

G2

19
20
21

MD
MD
MD

986
987
994

C2
G2
G2

(51) Clase

(21) Nr.
depozit

A 61 K 9/06
96-0155
A 61 K 31/07
A 61 K 35/78
A 61 M 29/00
96-0249
G 01 N 33/53
A 61 N5/06
96-0248
A 61 M 29/00
C 07 C 209/02
94-0303
C 07 C 209/36
C 07 C 209/38
A 23 L 3/00
96-0115
A 61 K 9/06
96-0380
F 25 D 3/02
96-0254
H 01 L 21/20
97-0123
A 24 B 1/02
97-0293
A 24 B 3/04
97-0294
A 61 K 31/40
94-0311
A 61 K 09/70
A 61 K 47/10
C 07 B 35/02
97-0192
C 07 B 35/06
C 07 C 15/46
C 07 C 211/45
95-0234
C 07 D 295/18
C 07 C 231/12
A 01 N 43/84
A 01 N37/18
A 61 C 7/10
95-0215
H 02 M 7/538
97-0083
A 6 1 B 17/00 > 97-0228
A 01 B 13/04
95-0438
A 01 B 13/06
A 01 B 39/16
A 01 G 17/00
97-0266
A 01 G 17/02
B 02 C 7/08
96-0153
B 05 B 17/08
97-0224
A 61 H 39/00
98-0028
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(22) Data
depozit

(43)(44)
Nr.
BOPI

27.06.1996

7/1997

02.08.1996

8/1997

02.08.1996

8/1997

29.07.1994

9/1997

22.03.1996
09.12.1996
09.04.1996
09.04.1997
14.08.1997
14.08.1997
26.07.1994

2/1998
2/1998
2/1998
2/1998
3/1998
3/1998
3/1998

10.07.1997

3/1998

08.07.1993

3/1998

06.02.1996
21.03.1997
24.07.1997
19.12.1995

4/1998
4/1998
5/1998
6/1998

09.10.1997

6/1998

18.06.1996
07.08.1997
04.02.1998

6/1998
6/1998
7/1998

imrSNlFXI
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Lista brevetelor a căror valabilitate se suspendă anticipat,
conform art. 30 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele
de invenţie (situaţia la 01.01.1999)
Se publică următoarele date: numărul criteriului,
numele sau denumirea titularului, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul
depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
(73) Titular
(21) Nr.
(22) Data
Data
(U)
crt.
Nr.
depozit
depozit
încetării
brevet
valabilităţii
1 Asociaţia ştiinţifică de producere pentru zootehnie
563
95-0123 27.01.1995 27.01.1998
"Tevit", MD
2 Asociaţia de Ecologie Industrială din Moldova, MD
551
95-0178 21.02.1995 21.02.1998
3 Fabrica de sticlă din Chişinău, MD
265
94-0361
02.11.1994 02.11.1997
4 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Apelor
270
94-0286 25.04.1994 25.04.1997
şi îmbunătăţirilor Funciare al Concernului
Republican pentru gospodăria Apelor "Apele
Moldovei", MD
5 Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe
615
95-0038 26.12.1994 26.12.1997
a Republicii Moldova, MD
6 Institutul Oncologic din Republica Moldova, MD
519
94-0240 22.08.1994 22.08.1997
întreprinderea
individuală
"MEDIFARM-DIUG",
236
7
95-0175 20.01.1995 20.01.1998
MD
237
95-0176 20.01.1995 20.01.1998
8 întreprinderea individuală "MEDIFARM-DIUG",
MD
9 Matveenco Dumitru, MD
507
95-0194
16.03.1995
16.03.1995
10 Matveenco Dumitru, MD
508
95-0197
16.03.1995
16.03.1995
11 Matveenco Dumitru, MD
510
95-0193
16.03.1995
16.03.1995
12 Matveenco Mihail, MD
505
95-0192
16.03.1997
16.03.1995
13 Matveenco Mihail, MD
506
95-0191
16.03.1995
16.03.1995
14 Matveenco Mihail, MD
509
95-0191
16.03.1995 16.03.1995
441
95-0204
15 Nechit Ivan, MD
14.03.1995
14.03.1998
Universitatea
de
Stat
din
Moldova,
Institutul
de
691
95-0284
16
05.07.1995 05.07.1997
Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova, MD
379
94-0344
17 Universitatea de Stat "Aleco Russo", MD
18.10.1994
18.10.1997
18 Universitatea Tehnică a Moldovei, MD
453
94-0343
13.10.1994
13.10.1997
357
95-0198
19 Zaguralschi Mihail Timofte, MD
17.03.1995
17.03.1998

Lista brevetelor decăzute din drepturi conform art. 30 (3)
din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie
Se publică următoarele date: numărul criteriului,
numele sau denumirea titularului, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul
depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii
Nr.
crt.

(73) Titular

(11) Nr.
brevet

(21) Nr.
depozit

(22) Data
depozit

1

Chinoin Gyogyszer-Es Vegyeszeti Termekek
Gyara Rt., HU
Chinoin Gyogyszer-Es Vegyeszeti Termekek
Gyara Rt., HU
Chinoin Gyogyszer-Es Vegyeszeti Termekek
Gyara Rt„ HU
Human Oltoanyagtermelo es Kutato Intezet, HU
Imperial Chemical Industries PLC. GB
Rodleben Pharma GMBH, DE
Sheikh Bahaeddin Institute, S.L., ES;
Shkarvand-Moghaddam RAHIM, IR

113

94-0331

25.08.1994

Data
încetării
valabilităţii
25.08.1997

115

94-0332

25.08.1994

25.08.1997

408

94-0328

25.08.1994

25.08.1997

405
117
59
532

94-0327
94-0150
94-0068
95-0285

25.08.1994
16.06.1994
15.02.1994
29.12.1994

25.08.1997
16.06.1997
15.02.1997
29.12.1994

2
3
4
5
6
7
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II. Modele de utilitate
Cereri de înregistrare
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFI
CAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MODELE
DE UTILITATE
(11)
(13)

. T ü r ^ I E s S ' ^ ’S ’

.0
10'
!0 .

(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(41)
(43)

(44)
(45)
(51)
(54)
(56)
(57)
(62)

INID CODES FO R BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE
UTILITY M ODEL

Numărul modelului de utilitate înregistrat
Codul tipului de document, conform normei
ST. 16 OMPI
Numărul depozitului
Data depozitului
Data priorităţii de expoziţie
Numărul depozitului prioritar
Data depozitului prioritar
Ţara depozitului prioritar
Data la care a fost pusă la dispoziţia publi
cului cererea de înregistrare neexaminată
Data publicării hotărârii de înregistrare a
modelului de utilitate fără examinarea în
fond
Data publicării hotărârii de înregistrare a
modelului de utilitate cu examinarea în fond
Data eliberării certificatului
Clasificarea Internaţională a Brevetelor
Titlul modelului de utilitate
Documente din stadiul tehnicii
Rezumatul sau revendicările
Numărul şi data depunerii cererii anterioare
la care prezentul document este divizionar

(11)
(13)
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(41)
(43)
(44)
(45)
(51)
(54)
(56)
(57)
(62)

(71)
(71)

Numele solicitantului (solicitanţilor), codul
ţării, conform normei ST.3 OMPI
(72)

(72)

Numele creatorului (creatorilor), codul ţării,
conform normei ST.3 OMPI
(73)

(73)

(74)
(85)
(86)

Numele sau denumirea titularului, codul
ţării, conform normei ST.3 OMPI
(74)
(85)

Numele mandatarului autorizat
Data deschiderii procedurii naţionale, în
conformitate cu PCT
Cerere internaţională PCT: numărul şi data

(86)
(87)

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data
SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR
A - Necesităţi curente ale vieţii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie şi metalurgie
D - Textile şi hârtie
E - Construcţii fixe. Minerit
F - M ecanică. Ilum inat. încălzire. A rm a
ment. Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

A
B
C
D
E
F

-

G H -
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Number o f the registered utility model
Kind-of-document code according to WIPO
Standard ST. 16
Number o f the application
Date of filing the application
Date of priority of exhibition
Number of the priority application
Date of filing the priority application
The country of the priority application
Date of making available to the public by view
ing an unexamined registration application
Date of publication of utility model registration
decision without examination as to substance
Date of publication of utility model registra
tion decision with examination as to substance
Date of the certificate granting
International Patent Gasification
Title o f the utility model
List of prior art documents
Abstract or claims
Number and filing date o f the earlier appli
cation from which the present patent docu
ment has divided up
Name o f applicant, the two - letter code of
the country, in accordance with WIPO stan
dard ST.3
Name of inventor, the two - letter code of
the country, in accordance with WIPO stan
dard ST.3
Name o f the holder, the two - letter code of
the country, in accordance with WIPO stan
dard ST.3
Name o f attorney or agent
Date for introducing the national procedure
according to the PCT
Filing date of the PCT application; i.e. appli
cation filing date, application number
Publication data of the PCT application; i.e.
publication date, publication number
INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS
Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Textiles. Paper
Fixed constructions. Mining art.
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting
Physics
Electricity

MD - B O P I1/1999

U-

U-

primul nivel de publicare: cerere de în
registrare a modelului de utilitate publicată,
neexaminată.

First publication level: published,
unexamined utility model registration appli
cation.

Y1 - al doilea nivel de publicare: cerere de înre
gistrare a modelului de utilitate, publicată,
examinată (se aplică pentru publicare, daca
documentul cu codul U n-a fost publicat).

Y1 - Second publication level: published , exam
ined utility model registration application (is
applied in case the document with the U code
has not been published).

Y2 - al doilea nivel de publicare: cerere de înregis
trare a modelului de utilitate, publicată,
examinată (se aplică pentru publicarea care
urmează documentul cu codul U).

Y2 - Second publication level: published, exam
ined utility model registration application (is
appl ied in case the document with the U code
has been published).

ZI -

al treilea nivel de publicare: descrierea mode
lului de utilitate înregistrat (se aplică pentru
publicare, dacă documentul cu codul Y 1, Y2
n-a fost publicat).

Z1 -

Third publication level: the registered util
ity model specification (is applied in case
the document with Y l, Y2 codes has not
been published).

Z2 -

al treilea nivel de publicare: descrierea mo
delului de utilitate înregistrat (se aplică
pentru publicarea care urmează documen
tul cu codul Y1,Y2).

Z2 -

Third publication level: the registered util
ity model specification (is applied in case
the document with the Y l, Y2 codes has
been published).

W1 - al doilea nivel de publicare: hotărârea de
înregistrare a modelului de utilitate pe
răspunderea solicitantului, fără examinarea
în fond (se aplică pentru publicare dacă
documentul cu codul U n-a fost publicat).

W1 - Second publication level: publication of the
utility model registration decision at the re
sponsibility of the applicant, without exami
nation as to substance (is applied in case the
document with the U code has not been pub
lished).

W2 - al doilea nivel de publicare: hotărârea de în
registrare a modelului de utilitate pe răspun
derea solicitantului, fără examinarea în fond
(se aplică pentru publicarea care urmează do
cumentul cu codul U).

W2 - Second publication level: publication of the
utility model registration decision at the re
sponsibility of the applicant, without exami
nation as to substance (is applied in case the
document with the U code has been pub
lished).

11 -

al treilea nivel de publicare: descrierea
modelului de utilitate înregistrat pe răs
punderea solicitantului, fără examinarea în
fond (se aplică pentru publicare dacă do
cum entul cu codul W l, W2 n-a fost
publicat).

11

- Third publication level: the registered util
ity model specification at the responsibility
of the applicant without examination as to
substance (is applied in case the document
w ithW l, W2 codes has not been published).

12 -

al treilea nivel de publicare: descrierea mo
delului de utilitate înregistrat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care urmează
documentul cu codul W l, W2).

12

- Third publication level: the registered util
ity model specification at the responsibility
o f the applicant without examination as to
substance (is applied in case the document
with W l, W2 codes has been published).
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THE WIPO NORMALIZED CODES FOR
IDENTIFICATION OF THE KIND OF
UTILITY MODEL REGISTRATION DOCU
MENTS IN ACCORDANCE WITH THE
STANDARD ST. 16

CODURILE NORMALIZATE OMPI
PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE ÎNREGISTRARE A
MODELULUI DE UTILITATE, CONFORM
NORMEI ST.16
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(21) 0041 (13) U
(51) H 04 N 9/31; G 09 F 9/00
(22) 25.11.1997
(71 )(72) Agarcov Alexandr, MD; Agarcova Natalia,
MD
(54) Videopanou
(57) Modelul de utilitate se referă la dispozitivele
transmiterii imaginii video şi imaginii prin
computer pe un ecran de demonstrare, anume
la videopanouri şi poate fi folosit în scopuri
de publicitate sau de demonstrare.
Videopanoul conţine Osursă (surse) de sem
nale video (1) şi/sau de computer (2), un
computer digital (3), care conţine un bloc
de divizare a semnalului în fragmente (4),
un bloc de amplificare (5) şi un bloc de diri
jare (6), proiectoare pe baza cristalelor li
chide (8) cu panouri pe baza cristalelor li
chide ce posedă funcţia de “baleiaj invers”,
numărul cărora corespunde numărului frag
mentelor informaţiei video, conexiuni (7) în
tre computerul digital (3) şi proiectoarele pe
baza cristalelor lichide (8). Proiectoarele pe
baza cristalelor lichide (8) sunt amplasate într-un corp (9), o latură a căruia este executată
în formă de ecran transparent (10). înăuntrul
corpului (9) este instalată ventilaţie forţată.
Proiectoarele pe baza cristalelor lichide (8)
sunt plasate în corp (9), astfel încât frag
mentele proiectate ale imaginii formează pe
ecranul comun m atricea fragm entelor
imaginilor fără spaţii între ele.

and can be used on advertisment and dem
onstration purposes.
The videopanel comprises video (1) and / or
computer (2) signals (sources) source, a digi
tal computer (3), comprising a unit for divi
sion of the signal into fragments (4), an am
plification unit (5) and a control unit (6), liq
uid crystal projectors (8) with liquid crystal
panels having the function of "reverse scan
ning", the amount of which corresponds to
the amount of videoinformation fragments,
as well as comprises communications (7)
between the digital computer (3) and liquid
crystal projectors (8). The liquid crystal
projects (8) are placed in the body (9), one
side of which is made in the form of a trans
parent screen (10). Inside the body (9) there
is installed a forced ventilation.
The liquid crystal projectors (8) are placed
into the body (9) so as the projected image
fragments form on the common screen a
matrix of image fragments without any gap
between them.
Claims: 2
Fig.: 1

Revendicări: 2
Figuri: 1
*

*
(54)
(57)

*

Videopanel
The utility model relates to the video and
computer image transmission devices on the
demonstration screen, namely to videopanels

34

MD - B 0 P 1 1/1999

III. Mărci
Cereri de înregistrare
M ărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid, la care
Republica M oldova este parte, se publică în lim bile franceză şi engleză în
B uletinul OMPI de M ărci Internaţionale ( “G azette OMPI des m arques
intemationales / WIPO Gazette o f International Marks”). Buletinul include atât
datele bibliografice, cât şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/serviciilor
şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
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CODURILE INID PENTRU
IDENTIFICAREA DATELOR
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MĂRCI
(111)
(116)
(151)
(156)
(170)
(181)

'ÎP W. ^ SE»^

m ES£3

(186)
(210)
(220)
(230)
(310)

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO MARKS

Numărul de ordine al mărcii
Numărul de ordine al mărcii reînnoite
Data de înregistrare
Data de reînnoire
Termenul prevăzut de valabilitate a înregis
trării / reînnoirii
Data prevăzută de expirare a termenului în
registrării
Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Numărul de ordine al depozitului
Data depozitului
Data priorităţii de expoziţie
Numărul de ordine al cererii iniţiale

(111)
(116)
(151)
( 156)
( 170)

Serial number of the registration
Serial number of the renewal
Date of the registration
Date of the renewal
Expected duration of the registration/renewal

(181) Expected expiration date of the registration
(186) Expected expiration date of the renewal
(210) Serial number of the application
(220) Date of filing of the application
(230) Date of priority of exhibition
(310) Serial num ber assigned to the first
application
(320) Date of filing of the first application
(330) State of the first application
(442) Date of making information available to the
public regarding the examined application
(450) Date of making information available to the
public regarding the registration
(510) List of goods and/or services
(511) According to the International Classification
of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks (Nice Classi
fication)
(526) Disclaimer
(531 ) Description of the figurative elements of the
mark according to the International
Classification of the Figurative Elements of
Marks (Vienna Classification)
(540) Reproduction of the mark
(551) Indication to the effect that the mark is a
collective mark, a certification mark or a
guarantee mark
(554) Three-dimensional mark

(320) Data cererii iniţiale
(330) Ţara cererii iniţiale
(442) Data la care informaţia privind cererea
examinată a fost pusă la dispoziţia publicului
(450) Data la care informaţia privind înregistrarea
a fost pusă la dispoziţia publicului
(510) Lista produselor şi / sau serviciilor
(511) Indicarea claselor conform Clasificării
Internaţionale a Produselor şi Serviciilor în
scopul înregistrării m ărcilor (C lasifi
carea de la Nisa)
(526) Disclamări
(531) D escrierea elem entelor figurative ale
mărcii conform Clasificării Internaţionale a
E lem entelor Figurative ale M ărcilor
(Clasificarea de la Viena)
(540) Reproducerea mărcii
(551) Indicaţia că m arca este colectivă, de
certificare sau de garanţie
(554) Indicaţia că m arca este tridim en
sională
(591) Indicarea culorilor revendicate
(646) Num ărul şi data altor înregistrări înru
dite juridic
(730) N um ele şi adresa solicitantului sau
titularului
(740) Numele şi adresa mandatarului
(750) Adresa pentru corespondenţă
(791) Numele şi adresa licenţiatului
(800) Identificarea datelor conform Aranjamentului
de la Madrid şi Protocolului de la Madrid.
(300)*Date referitoare la prioritatea cererilor
înregistrate la oficiul de brevete al fostei
U.R.S.S. (nr. documentului, data depozitului,
codul ţării)

(591) Information concerning colors claimed
(646) Number and date o f other legally related
registrations
(730) Name and address of the applicant or the
holder of the registration
(740)
(750)
(791)
(800)

Name and address of the representative
Address for correspondence
Name and address of the licensee
Identification of data related to the Madrid
Agreement and Madrid Protocol
(300)*Priority data o f the application regis
tered with the patent office of the former
USSR (number of the document, application
filing date, the two - letter code of the country)

36

MD - B O P I1/1999
(540)

(210) 005362
(220) 02.02.1996
(730) întrep rin d erea
M ixtă
M OLDOBELGIANĂ “WILLIAM’S” S.R.L., MD
Bd. C. Negruzzi, nr. 2, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi repro
ducerea sunetelor sau imaginilor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparatele cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru prelu
crarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare
şi toate produsele incluse în clasa 09;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de impri
merie; articole de legătorie, fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia m obilierului); m aterial de
instruire sau învăţăm ânt (cu excepţia
aparatelor); m ateriale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee şi toate
produsele incluse în clasa 16;
35 - publicitate, gestionarea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, lucrări de
birou şi toate serviciile incluse în clasa 35;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone
tare; afaceri imobiliare şi toate serviciile
incluse în clasa 36;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare şi
toate serviciile incluse în clasa 37;
38 - telecomunicaţii şi toate serviciile incluse în
clasa 38;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale şi toate serviciile incluse
în clasa 41;
42 - desen industrial (servicii de designeri); en
gineering; Consulting; elaborarea produselor
soft; lucrări ştiinţifico-tehnice, experimentale
şi de construcţie; lucrări de proiectare;

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri.
(511)(510)
29 - came, peşte, păsări şi vânat; extracte din
came; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte;
30 - faină şi produse cerealiere, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
grâne; fructe şi legume proaspete;
32 - băuturi şi sucuri din fructe;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comer
ciale;; administrare comercială; lucrări de
birou;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
42 - am enajarea deplină a m agazinelor şi a
întreprinderilor de alimentaţie publică.

(210) 007054
(220) 01.09.1997
(730) Firma “NETINFO” S.R.L., MD
Str. Calea Izvoarelor, nr. 63, bloc 1, ap. 122,
MD-2050, Chişinău, Republica Moldova
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consultaţii profesionale (care nu ţin de
operaţiuni comerciale); servicii juridice;
organizarea expoziţiilor incluse în clasa 42.

(210) 007164
(220) 30.08.1997
(730) Firm a Comercială de Producţie “ALKOIM EX”, MD
Str. Zimbrului, nr. 10, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 007093
(220) 01.09.1997
(730) Firm a “NETINFO” S.R.L., MD
Str. Calea Izvoarelor, nr. 63, bloc 1, ap. 122,
MD-2050, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi repro
ducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparatele cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipam ent pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de impri
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de
instruire sau învăţăm ânt (cu excepţia
aparatelor); m ateriale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comer
ciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - desen industrial (servicii ale designerilor) en
gineering; Consulting; elaborarea produselor
soft; lucrări tehnico-ştiinţifice, experimentale
şi de construcţie; lucrări de proiectare;
consultaţii profesionale (care nu ţin de
operaţiuni de afaceri); servicii juridice;
organizarea expoziţiilor incluse în clasa 42.

(511)(510)
29 - came, peşte, păsări şi vânat; extracte de
came; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulciuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes
tibile, unt topit şi margarină;
(531) 24.01.12; 24.01.18; 24.03.02; 27.05.10.

(210) 007269
(220) 30.10.1997
(730) Societatea pe Acţiuni pentru R eparaţia
Tehnicii A gricole “ R T S -S PIC U Ş O R ” ,
MD
Str. Şt. Vodă, nr. 16, MD-4125, Mihailovca,
Cimişlia, Republica Moldova
(540)
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(730) ACE HARDW ARE C O R PO R A T IO N ,
US
2200 Kensington Court, Oak Brook, Illinois
60521, Statele Unite ale Americii
(540)

07 - m aşini, m aşini-unelte şi instrum ente
agricole;
35 - intermediere în operaţiuni comerciale şi
industriale, operaţii de export-im port,
operaţiuni de afaceri de barter;
37 - reparaţie şi deservire tehnică a tractoarelor
şi m aşinilor agricole, recondiţionarea
pieselor uzate, servicii de instalare;
39 - servicii de transport de pasageri şi de
încărcături, depozitare, închirierea m ij
loacelor de transport;
40 - confecţionarea produselor la com enzi
individuale.
(531) 05.07.02; 14.07.07; 14.05.01; 27.03.15.

ACE

Hardware

(511X510)
08 - unelte şi instrumente cu acţionare manuală.
(531) 26.07.15; 26.03.01; 27.04.04; 27.05.17.
(210) 007270
(220) 03.11.1997
(730) M ETROM EDIA COMPANY, US
One Meadowlands Plaza, EAST RUTHER
FORD, N.J. 07073-2137, Statele Unite ale
Americii
(540)

(210) 007331
(220) 04.11.1997
(730) Com pania pentru Producerea Articolelor
din B eton A rm a t şi M a te ria le lo r de
Construcţii “Furnizorul ABA”, S.A., MD
Str. M eşterul M anole, nr. 5, M D-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

M M TI
(511)(510)
42 - servicii în vederea graficii computeriale în
domeniul publicităţii vizuale şi editare de
buletine.

F U R N I Z O R U L

C

(210) 007271
(220) 03.11.1997
(730) M ETROM EDIA COMPANY, US
One Meadowlands Plaza, EAST RUTHER
FORD, N.J. 07073-2137, Statele Unite ale
Americii
(540)

O
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(511)(510)
42 - servicii în vederea graficii computeriale în
domeniul publicităţii vizuale şi editare de
buletine.

(591) Culori revendicate: alb, negru, suriu.
(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comer
ciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
40 - tratament de materiale;
42 - aprovizionare cu produse alim entare şi
băuturi; cazare temporară, îngrijire medicală,
igienică şi cosmetică; servicii veterinare şi
agricole; servicii juridice; investigări şi
elaborări ştiinţifice şi industriale; programare
pentru calculatoare.
(531) 26.04.09; 26.04.18; 26.11.11; 27.05.11.

(210) 007301
(220) 12.11.1997

(210) 007351
(220) 05.12.1997

MMT
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(730) MERCK & СО., INC., Corporaţia statu
lui Delaware, US
One Merck Drive, P.O. Box 100 Whitehouse
Station, New Jersey, Statele Unite ale
Americii
(540)

(540)
F I O R D
(511X510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

VIOXX

(210) 007368
(220) 19.12.1997
(730) Firma “Guti” S.R.L., MD
Str. Sfatul Ţării, nr. 18, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice pentru uz medicinal,
alimente pentru copii, plasturi, materiale
pentru pansam ente; m ateriale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; substanţe pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi
toate produsele incluse în clasa 05.

ÂIRTDST
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(511)(510)
42 - servicii prestate de restaurante; restaurante;
baruri; locuri de divertisment.

Ш
Ш
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(210) 007352
(220) 05.12.1997
(730) MERCK & CO., INC., Corporaţia statu
lui Delaware, US
One Merck Drive, P.O. Box 100 Whitehouse
Station, New Jersey, Statele Unite ale
Americii
(540)

(210) 007375
(220) 12.12.1997
(730) BERNARD MATTHEWS PLC, GB
Great Witchingham Hali, Great Witchingham Norwich Norfolk NR9 5QD, Anglia
(540)

CEOXX

BERNARD MATTHEWS
(511)(510)
29 - came, produse din came, păsări, produse din
came de pasăre, peşte, produse din peşte,
darurile mării şi produse preparate din ele;
bucate finite şi componente pentru bucatele
finite; produse alimentare aperitive;
30 - produse alimentare, orez, paste făinoase,
crupe şi produse cerealiere, articole de
cofetărie, articole de cofetărie din faină,
torturi, galete, pastă condimentată, produse
alimentare aperitive, bucate finite, pizză,
semifabricate pentru pizză, sosuri pentru
pizză, sosuri pentru paste făinoase şi orez,
sosuri.

(510(510)
05 - produse fannaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice pentru uz medicinal,
alimente pentru copii, plasturi, materiale
pentru pansamente; materiale pentru plom
barea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; substanţe pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi
toate produsele incluse în clasa 05.

(210) 007360
(220) 05.12.1997
(730) Combinatul de Vinuri şi Coniacuri, MD
Bd. Victoriei, nr. 49, MD-3101, Bălţi, Re
publica Moldova

(210) 007376
(220) 12.12.1997
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(730) S o cietatea cu R ă s p u n d e re L im ita tă
“AGROGLOB”, MD
MD-3001, Târgul Vertiujeni, Camenca, Re
publica Moldova
(540)

(540)

GLOBAL

S E C U R I T I K K I NC .

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu.
(511)(510)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone
tare şi afaceri imobiliare; toate serviciile
incluse în clasa 36 cu excepţia serviciilor în
vederea finanţării, afacerilor imobiliare.
(531) 26.02.01; 25.07.21; 26.07.11.

(210) 007435
(220) 11.01.1998
(730) A N H E U S E R -B U S C H ,
IN C O R P O 
RATED (o co rp o ra ţie din S tatul M is
souri), US
One Busch Place, St. Louis, Missouri, Statele
Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
29 - came, peşte, păsări şi vânat; extracte din
came; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes
tibile;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comer
ciale; administrare comercială; lucrări de
birou; comercializarea produselor.
(531) 01.05.02; 01.05.06; 01.05.23; 27.05.01.

BUD
(511X510)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste mate
riale, neincluse în alte clase; produse de
imprimerie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de
instruire sau învăţăm ânt (cu excepţia
aparatelor); materiale, plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru
acoperit capul;
32 - ape m inerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

(210) 007380
(220) 17.12.1997
(730) Dow AgroSciences LLC, o companie cu
răspundere limitată din statul Delaware,
US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, County of Marion, Statele Unite ale
Americii
(540)

LONTREL
(511X510)
05 - preparate pentru distrugerea paraziţilor, fun
gicide, erbicide.

(210) 007384
(220) 19.12.1997
(730) Global Menkel Degerler A.S., TR
Maya Akar Center, Büyükdere Caddesi 100102, Kat 15-16 Esentepe, 80280 Istanbul,
Turcia

(210) 007456
(220) 11.01.1998
(730) Holsten-Brauerei AG, DE
H olstenstrasse 224, 22765 H am burg,
Germania
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(540)

(320) 22.07.1997
(330) LV
(730) SAGMEL, INC., US
319 Alexandria Drive, Vernon Hills, ÎL
60061, Statele Unite ale Americii
(540)

STREITBEEG
(511)(510)
32 - bere; bere slabă, bere blondă şi bere
nealcoolică.

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

SAGMEL
(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru f
spălat; preparate pentru curăţat, lustruit,
degresat şi abrazat; săpunuri; parfumerie,
uleiuri eterice, produse cosmetice, loţiuni
pentru păr; prafuri şi paste de dinţi şi toate
produsele incluse în clasa 03;
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice pentru uz medicinal,
alimente pentru copii, plasturi, materiale
pentru pansamente; materiale pentru plom
barea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; substanţe pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi
toate produsele incluse în clasa 05;
16 - hârtie, carton şi articole din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de impri
merie; articole de legătorie; papetărie.

007482
20.01.1998
M-97-1170
21.07.1997
LV
SAGMEL, INC., US
319 Alexandria Drive, Vernon Hills, IL
60061, Statele Unite ale Americii

(540)

NAZOL
(511)(510)
05 - preparate farmaceutice; preparate medica
mentoase pentru scopuri medicale; preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice.

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

(210) 007493
(220) 23.01.1998
(730) United Parcel Service of America, Inc.
(Corporaţia Delaware), US
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii
(540)

007483
20.01.1998
M-97-1178
22.07.1997
LV
SAGMEL, INC., US
319 Alexandria Drive, Vernon Hills, ÎL
60061, Statele Unite ale Americii

U N IT E D P A R C E L S E R V IC E

(540)

(511)(510)
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, servicii de birou;
înregistrarea, colectarea şi sistematizarea cu
ajutorul calculatoarelor a datelor referitoare
la bagajul transportat şi colete; distribuirea
mostrelor; asistenţă şi consultaţii în domeniul
gestionării afacerilor;
36 - asigurări, afaceri financiare, afaceri mone
tare, afaceri imobiliare; operaţii bancare, de
broker şi de factor; garantarea repartizării
hârtiilor de valoare;
42 - aprovizionare cu produse alimentare şi
băuturi; asigurarea cazării tem porare;

TUSSIN
(511X510)
05 - preparate farmaceutice, preparate medica
mentoase pentru scopuri medicale, preparate
chim ice pentru scopuri farm aceutice,
siropuri pentru scopuri farmaceutice.

(210) 007484
(220) 20.01.1998
(310) M-97-1179

42

MD - B O P I1/1999
îngrijire medicală, igienică şi cosmetică;
servicii veterinare şi agricole; servicii
juridice; investigaţii şi elaborări ştiinţifice şi
industriale-programare pentru calculatoare.

(210) 007494
(220) 23.01.1998
(730) United Parcel Service of Am erica, Inc.
(Corporaţia Delaware), US
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii
(540)

UPS

(210) 007495
(220) 23.01.1998
(730) United Parcel Service of Am erica, Inc.
(C orporaţia Delaware), US
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii

(210) 007510
(220) 28.01.1998 .
(730) YUASA CORPORATION., JP
6-6, Johsai-cho, Takatsuki City, Osaka Pre
fecture, Japonia
(540)

YUASA

l o i v i a

(511)(510)
09 - programe şi software pentru computere;
baterii; surse de alimentaţie de rezervă;
descărcătoare pentru protecţie contra
supratensiunii; discuri şi benzi magnetice;
imprimante; scanare; cântare;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, servicii de birou;
înregistrarea, colectarea şi sistematizarea cu
ajutorul calculatoarelor a datelor referitoare
la bagajul transportat şi colete; distribuirea
m ostrelor; asisten ţă şi consultaţii în
domeniul gestionării afacerilor;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone
tare; afaceri imobiliare; operaţii bancare, de
broker şi de factor; garantarea repartizării
hârtiilor de valoare;
42 - aprovizionare cu produse alim entare şi
băuturi; asigurarea, cazării tem porare;
îngrijire medicală, igienică şi cosmetică;
servicii veterinare şi agricole; servicii
juridice; investigaţii şi elaborări ştiinţifice
şi in d u stria le ; program are pentru
calculatoare.

(511 )(510)
09 - programe şi software pentru computere;
baterii; surse de alimentaţie de rezervă;
dispozitiv de siguranţă contra supratensiunii;
discuri şi benzi magnetice; imprimante;
scanere; cântare;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, servicii de birou;
înregistrarea, colectarea şi sistematizarea cu
ajutorul calculatoarelor a datelor referitoare
la bagajul transportat şi colete; distribuirea
mostrelor; asistenţă şi consultaţii în domeniul
gestionării afacerilor;
36 - asigurări, afaceri financiare, afaceri mone
tare, afaceri imobiliare; operaţii bancare, de
broker şi de factor; garantarea-repartizării
hârtiilor de valoare; : ' '
42 - aprovizionare cu produse alimentare şi
băuturi; asigurarea cazării tem porare;
îngrijire medicală, igienică şi cosmetică;
servicii veterinare şi agricole; servicii
juridice; investigaţii şi elaborări ştiinţifice şi
industriale; programare pentru calculatoare.
(531) 09.01.10; 19.03.05; 24.01.15; 24.01.18.

>
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(511X510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi repro
ducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparatele cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipam ent pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
(531) 01.15.09; 26.03.04; 26.03.23; 27.03.15.

24 - ţesături pentru care sunt folosite fibre
sintetice;
25 - îmbrăcăminte pentru care sunt folosite fibre
sintetice.
(531) 28.05.00.

(210) 007520
(220) 30.01.1998
(730) BAYER Aktiengesellschaft, DE
D-51368 Leverkusen, Germania
(540)

ADVANTAGE
(511X510)
05 - preparate veterinare pentru distrugerea
paraziţilor.

(210) 007515
(220) 29.01.1998
(730) A M E R IC A N H O M E P R O D U C T S
CORPORATION, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 007527
(220) 09.02.1998
(730) ELBEX VIDEO KABUSHIKI KAISHA,
JP
3F, Nihon Seimei Gotanda Trade Center
Bldg. 25-5, N ishi G otanda 7-chom e,
Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia
(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice, inclusiv preparate
sedative şi somnifere, cu excepţia prepa
ratelor antiseptice pentru cavitatea bucală.

(210) 007519
(220) 29.01.1998.
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company,
US
1007 Market Street, Wilmington, Delaware,
19898, Statele Unite ale Americii
(540)

(511X510)
09 - produse electrice şi electronice finisate, cum
sunt teleprojectoare, echipament de testare,
adaptoare mici încorporate în priza de curent
(pentru aparate electronice cu alimentare de
la baterii), blocuri de alimentare electrică,
magnetofoane cu casete, magnetofoane,
aparatură cu precizie înaltă de reproducere,
sisteme acustice, aparate radio, televizoare,
camere TV, obiective TV, sisteme de legătură
interioară, dictofoane, magnetofoane video,
camere video, cititoare pentru casete video
şi audio, peliculă video, casete video,
elemente de ferit, ferite monocristaline,
capuri video, capuri audio, capuri de calcu
lator, receptoare TV cu sistem închis, camere
TV cu sistem închis, părţi şi accesorii pentru

ЛАЙКРА
(511X510)
22 - fibre sintetice şi fire de larg consum în
meseriile industriale;
23 - fire toarse şi fire fabricate din fibre sintetice
pentru utilizare în producerea mărfurilor tex
tile;
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aceste produse; componente electrice şi
electronice* cum sunt conexiuni, conexiuni
audio, rezistenţe, condensatoare, monitoare,
suporturi de perm isiune a înregistrării
sonore, circuite integrate, tranzistoare,
comutatoare, şuruburi, piuliţe şi şaibe, tuburi
electronice, vidicoane, cinescoape, bobine de
deviere, transformatoare, cabluri, fire de
legătură, cabluri de extensie, fire de
telecom andă, trepiede pentru camerele
video, conectoare pentru sistemele închise
de TV şi accesorii.
(531) 27.05.02; 27.05.08.

(730) GB & Со., MD
Str. Zim brului, nr. 10 “a ”, M D -2024,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 007528
(220) 09.02.1998
(730) ÎNTREPRINDEREA DE STAT “POŞTA
M OLDOVEI”, MD
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 134, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 007550
(220) 12.02.1998
(730) COMSAT CORPORATION C orporaţia
districtului Columbia, US
6560 Rock Spring Drive, Bethesda, Mary
land 20817, Statele Unite ale Americii
(540)

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
(51l)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.

PLANET 1
(511X510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cine
matografice, optice, de cântărit, de măsurat,
'de semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi repro
ducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparatele cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipam ent pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare, cu excepţia aparatelor, apa
ratelor auxiliare şi aparatelor periferice de
telecom unicaţii; aparatelor, aparatelor
auxiliare şi calculatoarelor, programelor.

(511X510)
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, servicii de birou;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.
(531) 22.01.07; 24.01.16; 24.01.04.

(210) 007554
(220) 18.02.1998
(730) în tre p rin d e re a M ixtă M oldo-R om ână
“SOLEX-EURO-EXIM ” S.R.L., MD
Str. Ghioceilor, nr. 1, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova

(210) 007538
(220) 05.02.1998
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(540)

(540)

BECLOFORTE
(511X510)
10 - aparate şi instrum ente chirurgicale şi
medicale.

(210) 007591
(220) 23.02.1998
(730) MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, galben.
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) şi toate
produsele incluse în clasa 33;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comer
ciale; administrare comercială; lucrări de
birou şi toate serviciile incluse în clasa 35.
(531) 03.01.02; 24.01.15; 24.01.19; 25.01.05.
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

007555
18.02.1998
75/365304
30.09.1997
US
Bass Hotels & Resorts, Inc., US
3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346,
Statele Unite ale Americii

(591) Culori revendicate: roşu, galben, alb,
cafeniu, verde.
(511)(510)
. ...
f
30 - orez, ciocolată lichidă, esenţă de cafea;
extracte de cafea; produse de cofetărie
nem edicinale;; produse de patiserie şi
p a n ifica ţie , prăjitu ri, biscuiţi; gheaţă
alimentară, îngheţată, produse din îngheţată;
produse de cofetărie congelate; deserturi reci,
mousse-uri,-şerbeturi; produse de patiserie
şi de panificaţie; umpluturi (adaosuri);
produse dulci în formă de paste; feluri de
mâncare finite şi ingrediente pentru felurile
de mâncare; ciocolată; dip-uri.
(531) 05.07.06; 08.01.11; 08.01.19; 25.01.19.

(540)

LANDINGS B Y HOLIDAY IN N
(511)(510)
(320) 30.09.1997
42 - servicii hoteliere;
(220) 18.02.1998
42 - servicii m oteliere, asigurarea cazării,
rezervarea locurilor în hoteluri, servicii
prestate de baruri; servicii prestate de
cafenele, servicii prestate de restaurante şi
servicii de aprovizionare cu produse ali
mentare şi băuturi.

(210) 007592
(220) 25.02.1998
(730) Glaxo G roup Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia

(210) 007558
(220) 19.02.1998
(730) Glaxo Group Limited, GB
Glaxo. Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia

( 540)

CYTEFURAN
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(511X510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice.

(540)

SCOTCHPRINT
(210) 007593
(220) 25.02.1998
(730) Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia
(540)

(511X510)
02 - materiale laminate şi pulverulente, folosite
pentru scopuri artistice-decorative şi tipărire;
tonere şi cerneală pentru im prim ante
electronice;
09 - sisteme electronice grafice pentru pro
ducerea produselor grafice pentru aplicare
în reclamă, arhitectură, construcţie de aparate
şi instrumente; imprimante electronice; soft
ware pentru producerea graficii; software
pentru utilizare în im prim ante şi alte
dispozitive de imprimat;
16 - produse de imprimare grafică, artistică,
folosită în reclamă, arhitectură şi imprimare
rapidă; hârtie, hârtie acoperită cu un strat de
dielectric; hârtie cu acoperire de vinii;
17 - produse din m ase plastice prelucrate,
pelicule din masă plastică pentru repro
ducerea imprimatelor, pelicule din masă
plastică pentru protecţia imaginilor grafice.

ZYGARA
(511X510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice.

(210) 007594
(220) 26.02.1998
(730) Firma pentru dezvoltarea asortimentului
model şi culturii vestimentaţiei “Centrul
de modă” S.A., MD
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 182, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 007597
(220) 02.03.1998
(730) Ardath Tobacco Company Limited, GB
Windsor House, 50 Victoria Street, London,
SW1H 0NL, Anglia
(540)
.'T r .. .

CENTRUL
DE MODĂ
(511)(510)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru
acoperit capul.
(531) 02.02.16; 02.03.23; 27.03.02; 27.05.01.

(210) 007596
(220) 02.03.1998
(730) M INNESOTA M IN IN G AND M ANU
FACTURING COMPANY, US
3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul,
Minnesota 55144, Statele Unite ale Americii

State E xpr es »
OP,OnQü N
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(511)(510)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, articole pentru
fumători, chibrituri, brichete.;* ■
(531) 24.01.20; 25.01.05; 27.07.01; 26.01.17.

(511X510)
01 - pelicule fotografice neexpuse, hârtie foto
grafică neexpusă.

(210)007600
(220) 03.03.1998
(730) FUJI PHOTO FILM CO., LTD., JP
No. 210, Nakanuma, Minami Ashigara-shi,
Kanagawa, Japonia
(540)

(210) 007598
(220) 03.03.1998
(730) F irm a C o m e rc ia lă de P ro d u c ţie
“VELSEN” S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun, nr. 83, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

FOTONEX

Ч?

i à 22Ш

I& £ Ш

(511)(510)
09 - aparate de fotografiat, aparate şi instrumente
electronice.

(210) 007601
(220) 05.03.1998
(730) în trep rin d erea M ixtă M oldo-Izraeliană
“B & T PRODUCTIONS” S.R.L, MD
Bd. Decebal, nr. 99, ap. 904, MD-2038,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511X510)
06 - metale obişnuite şi aliajele lor; materiale
metalice de construcţie, construcţii şi edificii
metalice transportabile, safeuri; produse
metalice care nu sunt incluse în alte clase;
19 - materiale de construcţie nemetalice; cons
trucţii transportabile nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlo
cuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comer
ciale; administrare comercială; lucrări de
birou iţi'alte servicii incluse în clasa 35.
(531) 27.05.17; 27.05.19; 27.05.22.

(511)(510)
29 - lapte şi produse lactate;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comer
ciale; administrare comercială; lucrări de
birou şi toate serviciile incluse în clasa 35.
(531) 03.04.02; 03.04.24; 25.07.17; 26.01.19.

(210) 007599
(220) 03.03.1998
(730) FU JI PHOTO FILM CO., LTD.; JP
No. 210, Nakanuma, Minami Ashigara-shi,
Kanagawa, Japonia
(540)

(210) 007602
(220) 05.03.1998
(310) 75/355575

NEXIA
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melasă, drojdii, prafuri de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii; gheaţă
alimentară; biscuiţi, fursecuri; crechere;
gustări uşoare, dejunuri uscate; ciocolată,
bomboane din ciocolată şi articole din
ciocolată; bomboane; articole din îngheţată;
paste făinoase, macaroane, tăiţei, spaghete
şi alte produse cerealiere.

(320) 12.09.1997
(330) US
(730) R h o n e -P o u len c R o re r In te r n a tio n a l
(Holdings) Inc. (o corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Dela
ware), US
3711 Kennett Pike Suite 200, Greenville,
Delaware, Statele Unite ale Americii
(540)

KLERVAL

(210) 007614
(220) 06.03.1998
(730) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO.,
AE
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1,
Sharjah, Emiratele Arabe Unite
(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor cardiovasculare.

MARK-UP

(210) 007603
(220) 05.03.1998
(730) FO RD M O TO R COMPANY (o corpo
ra ţie o rg an izată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US
The American Road, City of Dearbom, State
of Michigan 48121-2490, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511)(510)
12 - mijloace de transport cu motor şi părţile lor.

(511 )(510)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă
(maniocă), sago, surogate de cafea, făină şi
produse cerealiere, articole de patiserie,
articole de cofetărie, îngheţată; miere,
melasă, drojdii, prafuri de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii; gheaţă
alimentară; biscuiţi, fursecuri; crechere;
gustări uşoare, dejunuri uscate; ciocolată,
bomboane din ciocolată şi articole din
ciocolată; bomboane; articole din îngheţată;
paste făinoase, macaroane, tăiţei, spaghete
şi alte produse cerealiere.

(210) 007613
(220) 06.03:1998 X
;;
(730) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO.,
AE
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1,
Sharjah, Emiratele Arabe Unite
(540)

(210) 007615
(220) 06.03.1998
(730) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO.,
AE
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1,
Sharjah, Emiratele Arabe Unite
(540)

RASPIN

TRISTAR

(511)(510)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă
(maniocă), sago, surogate de cafea, făină şi
produse cerealiere, articole de patiserie,
articole de cofetărie, îngheţată; miere,

(511)(510)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă
(maniocă), sago, surogate de cafea, făină şi
produse cerealiere, articole de patiserie,
articole de cofetărie, îngheţată; miere,

FOCUS
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melasă, drojdii, prafuri de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii; gheaţă
alimentară; biscuiţi, fursecuri; crechere;
gustări uşoare, dejunuri uscate; ciocolată,
bomboane din ciocolată şi articole din
ciocolată; bomboane; articole din îngheţată;

(540)

-ţ
, J,

paste făinoase, macaroane, tăiţei, spaghete
şi alte produse cerealiere.

O

(511 )(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comer
ciale; administrare comercială; lucrări de
birou;
36 - asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţie; reparaţie; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
42 - prestarea serviciilor de transport date prin
Internet, lucrări de deservire (întreţinere)
tehnică a reţelelor transport date, lucrări de
proiectare a reţelelor transport date.
(531) 26.05.01; 26.05.04; 27.05.01; 27.05.11.

(210) 007616
(220) 09.03.1998
(730) întreprinderea Mixtă M oldo-Gibraltară
“VINORUM” S.A., MD
Str. Tighina, nr. 42, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

m
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(210) 007621
(220) 10.03.1998
(730) în trep rin d erea M ixtă M oldo-lrlandeză
“Nectar-S”, S.R.L., MD
Str. Calea Ieşi lor, nr. 6, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511 )(510)
33
(531) 28.05.00.

- băuturi alcoolice(cuexcepţia berii).

Ш
1«

,
(210) 007617
(220) 09.03.1998
(730) întreprinderea Mixtă M oldo-Gibraltară
“VINORUM” S.A., MD
Str. Tighina, nr. 42, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

B E L L I N I

A L E G R E
(511)(510)
31 - fructe şi legume proaspete;
32 - ape gazoase; băuturi nealcoolice; băuturi şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
(531) 01.03.01; 01.03.12; 01.03.13; 27.05.07.

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 007619
(220) 10.03.1998
(730) “MEGA Dat” S.R.L., MD
Str. Armenească, nr. 55, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(210) 007623
(220) 11.03.1998
(730) BEECHAM GROUP p.I.c., GB

50

MD - B O P I1/1999
Four New Horizons Court, Harlequin Av
enue, Brentford, M iddlesex TW8 9EP,
Marea Britanie

29 - came de porc; concentrate din came de porc,
conserve din came de porc;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comer
ciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) 03.04.17; 03.04.20;26.01.01; 26.01.15.

(540)

(210) 007626
(220) 12.03.1998
(730) Ja g u ar C ars Limited, GB
Browns Lane, Allesley, Coventry CV5 9DR,
Anglia
(540)

(591) Culori revendicate: negru, albastru-deschis,
roşu, galben, oranj.
(511)(510)
03 - preparate şi substanţe nemedicinale pentru
tratamentul şi îngrijirea pielii;
05 - preparate şi substanţe farm aceutice şi
medicamentoase pentru uz uman.
(531) 26.01.02; 26.01.18; 26.03.01; 26.03.04.

JAGUAR S TYPE
(511X510)
12 - vehicule terestre şi părţi pentm ele.
|ö
(210) 007628
(220) 12.03.1998
(730) Unilever N.V., NL
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ţările de
Jos
(540)

(210) 007624
(220) 12.03.1998
(730) întreprinderea pentru Prelucrarea Cărnii
de Porc din Bulboaca a Filialei “C.P.C. din
Chişinău” S.A., MD
MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, Republica
Moldova
(540)

COCCOLINO
(511)(510)
03 - mijloace detergente, preparate şi substanţe
pentru utilizare-în spălătorii; preparatecondiţionere pentru stofe; preparate de albit;
preparate de curăţat, de lustruit, mijloace
abrazive de curăţat; săpunuri; deodorante,
mijloace pentru spălatul mâinilor.
(531) 28.05.00.

(210) 007634 .
(220) 13.03.1998
(730) în treprinderea M ixtă “CRICOVAAC O R EX” S.A. (M oldova, SUA,
Singapore), MD
Str. Mitropolit G. Bănuiescu-Bodoni, nr. 45,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(511X510)
18 - piei de porc;
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(730) E.I. du Pont de Nemours and Company,
US
1007 Market Street, Wilmington, Delaware
19898, Statele Unite ale Americii
(540)

(540)

(510(510)
05 - erbicide, fungicide şi insecticide.

(210) 007637
(220) 17.03.1998
(730) PARKER PEN PRODUCTS, GB
101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex, TW7
5NP, Anglia
(540)
(511X510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 19.07.01.
(511)(510)
16 - instrumente pentru scris, desenat şi marcat;
cerneluri, mine şi cartuşe pentru instrumente
de scris, desenat şi marcat; mine şi cartuşe
pentru instrumente de scris cu role punc
tiforme capilare şi punctiforme rotative;
grifuri pentru creioane; grifuri de rezervă (de
schimb) pentru creioane; cutii (inclusiv
penare), suporturi şi conteinere pentru
instrumente de scris, desenat şi marcat pentru
cerneluri, mine şi cartuşe pentru grifuri
pentru creioane, pentru grifuri de rezervă (de
schimb) pentru creioane; rechizite de birou;
echipament de oficiu (cu excepţia mobilei);
peniţe şi alte vârfuri pentru instrumente de
desenat şi marcat; radiere, seturi de birou
(inclusiv seturi de scris); lichide pentru
corecturi, pelicule şi benzi pentru corectarea
erorilor în procesul scrisului, imprimării,
dactilografierii; dizolvanţi (diluanţi) pentru
lichidele de corecturi sus-menţionate, cleiuri
de cancelarie şi cleiuri pentru menaj, toate
incluse în clasa 16.

(210) 007635
(220) 16.03.1998
(730) Societatea Comercială “FEV1LS” S.R.L.,
MD
Str. Miron Costin, nr. 9, MD-2093, Grăţieşti,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
29 - came, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes
tibile.
(531) 05.03.13; 27.05.07; 27.05.11.

(210) 007638
(220) 17.03.1998
(730) întreprinderea Mixtă M oldo-Gibraltară

(210) 007636
(220) 17.03.1998

“V1NORUM”, S.A., MD
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(540)

Str. Tighina, nr. 42, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)
COLIER

DE

GOLDEN

NECKLACE

БОЛОГОЕ

AUR

КОЛЬЕ

(511X510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 007641
(220) 17.03.1998
(730) întrep rin d erea M ixtă M oldo-R usă
“DILCON” S.R.L., MD
Str. N. Dimo,nr. 29, bloc 3, ap. 31, MD2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511X510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 07,01.03; 05.13.07; 25.01.05; 25.01.10.

(210) 007643
(220) 17.03.1998
(730) în treprinderea

M ixtă

M oido-R usă

“DILCON” S.R.L., MD
Str. N- Dimo, nr. 29, bloc 3, ap. 31, MD2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511X510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 06.07.01; 06.07.03; 05.13.07; 25.01.05.

(210) 007642
(220) 17.03.1998
(730) în treprinderea M ixtă M oldo-R usă
“DILCON” S.R.L., MD
Str. N. Dimo, nr. 29, bloc 3, ap. 31, MD2036, Chişinău, Republica Moldova
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(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 25.01.15; 05.13.07; 07.01.01; 28.05.00.

12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală şi toate produsele incluse
în clasa 12;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste mate
riale, neincluse în alte clase; produse de
imprimerie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de
instruire sau învăţăm ânt (cu excepţia
aparatelor); m ateriale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee şi toate
produsele incluse în clasa 16;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din m ateriale plastice
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare
şi izolare; tuburi flexibile nemetalice şi toate
produsele incluse în clasa 17.
(531) 25.07.04; 26.04.01; 26.04.09; 27.01.02.

@

(210) 007645
(220) 11.03.1998
(730) Societatea pe acţiuni “Tehnopac”, MD
Str. Calea Ieşilor, nr. 14, bloc 2, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

q? m

3^ 1&

^

T E M G W Â C
(511X510)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); instrumente pentru
agricultură altele decât cele acţionate
manual, incubatoare pentru ouă şi toate
produsele incluse în clasa 07;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras şi toate produsele incluse în
clasa 08;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cine
matografice, optice, de cântărit, de măsurat,
de semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi repro
ducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparatele cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipam ent pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare şi toate produsele incluse în clasa
09;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de pro
ducere a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare şi toate produsele incluse
în clasa 11;

(210) 007646
(220) 05.03.1998
(730) Editura “ARC”, Asociaţia obştească, MD
Str. George M eniuc, nr. 3, M D-2009,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de impri
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
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(cu excepţia mobilierului); material de
instruire sau învăţăm ânt (cu excepţia
aparatelor); m ateriale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte'clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comer
ciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
(531) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.33; 26.04.02.

(210) 007649
(220) 26.03.1998
(730) în tr e p r in d e r e a M ixtă M o ld o -R u să
“DILCON” S.R.L., MD
Str. N; Dimo, nr. 29,'bloc 3, ap. 31, MD2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)

M

(210) 007651
(220) 19.03.1998
(730) ÎN T R E P R IN D E R E A
T E H N IC O ŞTIINŢIFICĂ “OENO CONSULTING”
S.R.L., MD
Str. Tighina, nr. 42, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

A a c i

pentru sugari; plasturi, m aterial pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin
fectante; produse pentru distrugerea anima
lelor dăunătoare; fungicide, erbicide, cu
excepţia produselor farmaceutice;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; material
pentru suturi, cu excepţia urechiuşelor
ortopedice, aparatelor de acupunctură,
pernuţelor ortopedice pentru vene, aparatelor
de gimnastică, rulantelor terapeutice pentru
picioare (tălpi); rulmenţilor pentru uz medi
cal, aparatelor pentru terapia magnetică.

ПАТРИАРХ
(511X510)
33 - băuturi alcoolice.
(531) 28.05.00.

(210) 007652
(220) 19.03.1998
(730) ÎN T R E P R IN D E R E A
T E H N IC O ŞTIINŢIFICĂ “OENO CONSULTING”
S.R.L., MD
Str. Tighina, nr. 42, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(511X510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 19.07.01.

(210) 007650
(220) 18.03.1998
(730) MediSense, Inc., US
4A Crosby Drive, Bedford, Massachusetts
01730 Statele Unite ale Americii
(540)

CONCORD
(511X510)
33 - băuturi alcoolice.

MEDISENSE
(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente

(210) 007653
(220) 19.03.1998
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(730) ÎN T R E P R IN D E R E A
T E H N IC O ŞTIINŢIFICĂ “OENO CONSULTING”
S.R.L., MD
Str. Tighina, nr. 42, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 007658
(220) 25.03.1998
(730) Firm a de producţie şi comerţ “TIRAS”,
S.R.L., MD
Str. Kosăuţi, nr. 15, MD-3000, Soroca, Re
publica Moldova
(540)

ПИЛИГРИМ

4 F B tJ & lD B 8 a /& lR S C a

(511X510)
33 - băuturi alcoolice.
(531) 28.05.00.

(210) 007654
(220) 19.03.1998
(730) ÎN T R E P R IN D E R E A
T E H N IC O ŞTIINŢIFICĂ “OENO CONSULTING”
S.R.L., MD
Str. Tighina, nr. 42, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511X510)
25 - încălţăminte;
35 - gestionarea afacerilor comerciale; admi
nistrare com ercială; lucrări de birou,
com ercializarea m ărfurilor cu excepţia
publicităţii.
(531) 24.09.02; 24.09.03; 24.09.07; 24.09.16.

К0 НСУЭЛО

(210) 007664
(220) 26.03.1998
(730) MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
(540)

(511X510)
33 - băuturi alcoolice.
(531) 28.05.00.

(210) 007655
(220) 19.03.1998
(730) S o c ie ta te a cu R ă s p u n d e re L im ita tă
“DISAG”, MD
Bd. Mircea cel Bătrân, nr. 11, bloc 44, MD2042, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
30 - orez, paste făinoase; cereale şi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolată
lichidă, esenţe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare şi
amestecuri de cicoare şi toate pentru folosire
ca surogate de cafea; articole de cofetărie
nem edicinale; produse de patiserie şi
pan ificaţie, p răjituri, biscuiţi; gheaţă
alimentară, îngheţată, produse din îngheţată,
produse de cofetărie congelate; deserturi
răcite, mousse-uri, şerbeturi; pâine; produse
de patiserie şi de panificaţie; băuturi,
umpluturi (adaosuri); produse dulci în formă
de paste; produse sărate în formă de paste,
snack-uri (gustări); feluri de mâncare finite
şi ingrediente pentru feluri de mâncare;
ciocolată; pizză şi bază pentru pizză; sosuri

(591) Culori revendicate: alb, albastru-deschis.
(511)(510)
35 - operaţii de export-import în sfera businessului, vânzări cu ridicata şi cu amănuntul
de produse alimentare şi mărfuri industriale.
(531) 01.05.02; 01.17.02; 27.03.15; 27.05.07.
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şi umpluturi pentru pizză, sosuri pentru paste
făinoase şi orez; sosuri pentru: salate;
maioneză; sosuri; dip-uri din produsele
incluse în clasa 30.

(210) 007668
(220) 13.03.1998
(730) în trep rin d erea 1"Mixtă M oldo-R usă
“DILCON” S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 65, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 007665
(220) 26.03.1998
(730) MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, Statele Unite ale Americii
(540)

STARBURST
(511)(510)
29 - came, peşte, păsări şi vânat, produse marine;
fructe şi legume conservate, uscate sau
prelucrate; produse fabricate din produsele
sus-numite; produse lactate, iaurt congelat;
mousse-uri, deserturi reci din produsele
incluse în clasa 29; băuturi preparate din
produse lactate; supe; produse dulci în formă
de paste, produse sărate în formă de paste;
salate; băuturi, umpluturi (suplimente),
snack-uri (gustări); feluri de mâncare finite
şi ingrediente pentru feluri de mâncare;
substanţe proteice; pireu de fructe; dip-uri
din produsele incluse în clasa 29.

м
О
ß

(511X510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 07.01.03; 24.01.15; 24.01.18; 25.01.05.

(210) 007672
(220) 30.03.1998
(730) în treprinderea
(210) 007666
(220) 27.03.199,8
(730) Firma de producţie şi comerţ “Decostar”
S.R.L., MD
Bd. Decebal, nr. 99, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

M ixtă M oldo-R usă

“DILCON” S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 65, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

ДАЛЕКИЙ ОСТРОВ
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 007674
(220) 31.03.1998
(730) PFIZER INC. (o corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statdlui Dela
ware), US
235 EAST 42 STREET, NEW YORK, NEW
YORK 10017, Statele Unite ale Americii

(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comer
ciale; administrare comercială; lucrări de
birou.
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(540)

(511X510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin
fectante; produse pentru distrugerea ani
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide şi
toate produsele incluse în clasa 05.

V S K A D S B a '& S k B C G B

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri.
(511 )(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin
fectante; produse pentru distrugerea ani
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide şi
toate produsele .incluse în clasa 05.
(531) 01.05.24; 01.05.25; 26.01.01; 26.02.03.

(210) 007696
(220) 03.04.1998
(730) “Viorica-Cosmetic” S.A., MD
Str. Mesager, nr. 1, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

РОЗОВАЯ ВОДА
ROZOVAIA VODĂ

(210) 007675
,
(220) 31.03.1998
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE
Dr.-Reckweg-Strasse 2-4, 76532 BadenBaden, Germania
(540)

(511X510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) 28.05.00.

C raloinin

(210) 007697
(220) 03.04.1998
(730) “Viorica-Cosmetic” S.A., MD
Str. Mesager, nr. 1, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511X510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin
fectante; produse pentru distrugerea ani
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide şi
toate produsele incluse în clasa 05.

ШИПР
ŞIPR

(210) 007676
(220) 31.03.1998
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE
Dr.-Reckweg-Strasse 2-4, 76532 BadenBaden, Germania
(540)

(511X510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) 28.05.00.

E ogystol
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(210) 007699
(220) 03.04.1998
(730) “Viorica-Cosmetic” S.A., MD
Str. Mesager, nr. 1, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) 28.05.00.

ТРОЙНОЙ
TROINOI

(210) 007703
(220) 06.04.1998
(730) IM PERIAL CH EM ICAL INDUSTRIES
PLC., GB
Imperial Chemical House, Millbank, Lon
don SW1P 3JF, Anglia
(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) 28.05.00.

M
O

(210) 007700
(220) 03.04.1998
(730) “Viorica-Cosmetic” S.A., MD
Str. Mesager, nr. 1, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511X510)
02 - polituri, agenţi de întărire, sicativi, diluanţi,
coloranţi în calitate de adaosuri pentru
polituri, masticuri (răşini naturale); chit.
(531) 27.05.11; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.11.

ОГУРЕЧНЫЙ
OGURECINÎI

(210) 007704
(220) 08,04.1998
(730) în tre p rin d e re a M ixtă M oldo-F ranco-

(511X510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
(531) 2 8 .0 5 M

Română “ E urofarm ” S.R.L., MD
Str. Valea Crucii, nr. 2, ap. 1, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

EUROFARM
(210)007701
(220) 03.04.1998
(730) “Viorica-Cosmetic” S.A., MD
Str. Mesager, nr. 1, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)(510)
•<:
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, precum şi agriculturii, horti
culturii şi silviculturii; răşini artificiale în
stare brută, materiale plastice în stare brută;
îngrăşăminte pentru sol; compoziţii extin
ctoare; preparate pentru călirea şi sudarea
metalelor; produse chimice destinate con
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servării alim entelor; materiale tanante;
adezivi (materiale de lipit) destinaţi indus
triei;
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin
fectante; produse pentru distrugerea ani
malelor dăunătoare; fungicide, erbicidfe;
42 - servicii de alim entaţie publică; cazare
temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; consultaţii în domeniul farma
ceutic; servicii medicale; servicii veterinare
şi agricole; servicii juridice; cercetare
ştiinţifică şi industrială; analize chimice.

(540)

(511X510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice antivirotice.

(210) 007706
(220) 09.04.1998
(730) F irm a C o m e rc ia lă de P ro d u c ţie
“INVINCOM ”, MD
Str. Soarelui, nr. 87, M D-2011, Codru,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 007705
(220) 08.04.1998
(730) Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, Anglia

(511X510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

Marcă, stipulează Legea nr. 588/1995 privind
mărcile şi denumirile de origine a produselor a Re
publicii Moldova, constituie nişte semne pentru a de
osebi produsele şi serviciile unor persoane fizice şi
juridice de produsele şi serviciile altor persoane fizice
şi juridice. în funcţie de anumite criterii s-a ajuns la o

sau d e obstrucţie, care este un mijloc de a asigura o
protecţie sporită mărcii, şi mărci d e re z e rv ă , ce se
referă la produse străine activităţii obişnuite a
deţinătorului. Marca “în s o ţito a re ” însoţeşte produsul
de-a lungul tuturor fazelor de fabricaţie, inclusiv
produsul finit. Marca “telle q u e lle ” (aşa cum este ea)
reprezintă dreptul resortisantului unei ţări membre a
Uniunii de la Paris, având o marcă înregistrată în ţara
sa de origine, la protecţia acestei mărci în celelalte
ţări ale Uniunii, în forma în care ea a fost înregistrată
în ţara de origine, ceea ce înseamnă înlăturarea
condiţiei existente în anumite legi potrivit căreia
înregistrarea unei mărci străine nu este posibilă dacă
semnul nu îndeplineşte cerinţele legii interne din
punctul de vedere al formei sub care se înfăţişează.
Marca n a ţio n a lă reprezintă marca oficială a statului,
destinată să identifice produsele provenind dintr-o
anumită ţară. Marca e u ro p e a n ă , unitară şi autonomă,
este marca care produce efecte pe teritoriul tuturor
statelor contractante ale Comunităţii Economice
Europene şi implică un regim normativ propriu, inde
pendent de reg lem entările n aţio n ale. Num ărul
semnelor folosite este criteriul care stă la divizarea
mărcilor în s im p le şi c o m b in a te. Mărcile simple sunt
alcătuite dintr-un singur semn şi pot fi v e rb a le sau
f i g u r a t iv e , iar m ă rc ile c o m b in a te re p re z in tă
com poziţii de sem ne d ife rite , su sceptib ile de
protecţie.

clasificare a mărcilor. Apartenenţa unei mărci la o
anumită categorie este un element esenţial pentru
determinarea regimului ei juridic. Ea are consecinţe
importante asupra condiţiilor de validitate a mărcii şi
aprecierii eventualelor atingeri ale dreptului la marcă.
Din punctul de vedere al obiectului, în m ă rc i d e
p ro du se , destinate să individualizeze pe producător
ş i d e servicii, menite să identifice prestările de servicii.
Criteriul titularului conduce la separarea mărcilor
i n d iv id u a le de m ărcile c o le c t iv e . M ărcile sunt
individuale când titularul dreptului la marcă este o
persoană fizică sau juridică determinată, pe când
mărcile colective aparţin numai persoanelor juridice
care nu desfăşoară direct o activitate comercială sau
industrială, dar care autorizează aplicarea lor cu
condiţia resp e c tă rii unor condiţii de c a lita te
prestabilite. N atura sem nelor utilizate justifică
distincţia dintre mărcile ve rb a le (constituite din semne
scrise) şi f i g u r a t iv e (b id im en sio n ale şi trid i
mensionale). în funcţie de rolul lor economic mărcile
sunt fac ultativ e şi obligatorii. Mărcile recunoscute de
toţi sunt numite notorii. Mai există mărci d e fe n s iv e
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L ista m ărcilor în registrate
Se publică următoarele date: numărul criteriului, numărul depozitului,
data depozitului, numărul acordat mărcii, data înregistrării, numărul
clasei de produse şi/sau servicii, denumirea titularului, ţara, codul ţării conform
ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care s-a publicat cererea de înregistrare

03.09.1997
14.04.1997

03.12.1998
01.12.1998

05
33

006785

30.04.1997

6050

01.12.1998

03

4

007012

09.07.1997

6051

01.12.1998

34

5

006814

22.07.1997

6052

02.12.1998

32

6

007044

01.09.1997

6053

02.12.1998

35,37,
39
16,33,
35
16,20,
35,37,
39
42

1
2

(210)
Nr.
depozit
007067
006445

3

(220) Data
depozit

(151) Data
înregistrării

(111) Nr.
marcă
acordat
6048
6049

Nr.
crt.

(Ml)
Clase

7

007060

02.09.1997

6054

02.12.1998

S

007078

03.09.1997

6055

02.12.1998

9

007098

15.09.1997

6056

02.12.1998

10 007103
11 008022

23.09.1997
17.07.1998

6057
6058

02.12.1998
02.12.1998

12 006467
13 006468

27.01.1997
27.01.1997

6059
6060

03.12.1998
03.12.1998

32
35,36,
41,42
30
30

14 006653

29.04.1997

6061

03.12.1998

09

15 006970
16 007050

08.08.1997
01.08.1997

6062
6063

03.12.1998 03
03.12.1998 21

17 007059

02.09.1997

6064

03.12.1998

09 '

18
19
20
21
22
23
24
25

04.09.1997
08.09.1997
08.09.1997
08.09.1997
08.09.1997
08.09.1997
08.09.1997
01.09.1997

6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072

03.12.1998
03.12.1998
03.12.1998
03.12.1998
03.12.1998
03.12.1998
03.12.1998
03.12.1998

05
05
05
05
05
05
05
03

007084
007085
007086
007087
007088
007089
007090
007094

ei

(730) Titular
MERCK & CO., INC., US
ASOCIAŢIA DE PRODUCŢIE
"AROMA", MD
EVYAP SABUN YAG
GLISERIN SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI,
TK
Empresa Cubana Del Tabaco
trading as Cubatabaco, CU
întreprinderea mixtă "VitantaIntravest" Societate pe Acţiuni,
MD
F & S INTERN AZIONALE-M
SRL, MD
CUZNEŢOV GHENAD1E
ALEXEI, MD
VELT1M S.A., MD

întreprinderea Individuală "Gama
Consult & Uskov", MD
KRAFTFOODS, INC., US
Titov Mihail, MD
Enrique Bernat F., S.A., ES
ENRIQUE BERNAT F., S.A.,
ES
QUANTE
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
REVLON (SUISSE) S.A., CH
The Procter & Gamble Company,
US
Cobra Electronics Corporation
(corporaţie din statul Delaware),
US
MERCK & CO., INC., US
MERCK & CO., INC., US
MERCK & CO., INC., US
MERCK & CO., INC.. US
MERCK & CO., INC., US
MERCK & CO., INC., US
MERCK & CO., INC., US
LANCOME PARFUMS ET
BEAUTE & CIE société en nom
collectif, FR

(442)
Nr.
BOPI
8/1998
1/1998
4/1998

7/1998
8/1998

8/1998
8/1998
8/1998

8/1998
8/1998
8/1998
8/1998
8/1998
8/1998
8/1998
8/1998
8/1998

8/1998
8/1998
8/1998
8/1998
8/1998
8/1998
8/1998
8/1998

Ü
%

8
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26

007096

12.09.1997 6073

03.12.1998

05

27

007101

19.09.1997 6074 03.12.1998

32

28

007657 23.03.1998 6075 03.12.1998

33

29

005813

12.08.1996 6076

10.12.1998

34

30
31

006342 24.03.1997 6077
006628 29.05.1997 6078

10.12.1998
10.12.1998

32

006995

18.08.1997 6079

10.12.1998

33

007048 28.07.1997 6080

10.12.1998

34
35

007092 01.09.1997 6081
007100 16.09.1997 6082

10.12.1998
10.12.1998

33
06,35,37,
39,42
05,20,29,30,
31,32,33,34,
35,36,37,38,
39,40,41,42
01,03,05,08,
16,18,20,21,
22,28,29,30,
35,37,41,42
29
34

36

006710

19.06.1997 6083

11.12.1998

32,33

37
38

006932 01.08.1997 6084
005716 19.08.1996 6085

11.12.1998
14.12.1998

35,37,38,42
04,35,37,
42

39

006016

13.12.1996 6086

17.12.1998

40

006635 05.06.1997 6087

17.12.1998

41
42

007065 03.09.1997 6088 17.12.1998
005796 27.09.1996 6089 23.12.1998

43

007053 01.09.1997 6090 24.12.1998

COMBINATUL DE VINURI Şl
CONIACURI, MD
01,16,17,19, "Uniplast" S.R.L., MD
20,21,28,35
Agenţia "TREI G", S.A., MD
35,42
întreprinderea Mixtă Moldo-Greacă
33
"VASSILIOU & Co" S.R.L., MD
01
Ethyl Petroleum Additives Limited,
GB

AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, US
GAT G1VAT CHAIM, Cooperative
Society for Preservation of
Agricultural Products Ltd., IL
E. & J. Gallo Winery, o corporaţie
din statul California, US
Societatea pe acţiuni de tip deschis
"ABA-TABAK", RU

8/1998
8/1998

8/1998
2/1998

Firma "INTERPRICE & C", MD
Societatea pe acţiuni
"AGROTEHCOMERŢ", MD
Daniliuc Eduard, MD

6/1997
8/1998

The Procter & Gamble Company,
US

8/1998

UNILEVER N.V.,NL
PHILIP MORRIS PRODUCTS,
INC., US
Societatea mixtă Moldo-CehăAmericană "CEMA" S.A., MD
Firma "Relsoft" S.R.L., MD
The British Petroleum Company
p.l.c., GB

8/1998
8/1998

33

7/1998

3/1998
6/1998
2/1998
8/1998
9/1997
2/1998
8/1998
7/1998
8/1998

L ista m ărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul criteriului, numărul mărcii reînnoite,
data expirării reînnoirii, numărul clasei de produse şi/sau servicii, denumirea
şi adresa titularului, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI
în care s-au publicat cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată

1

(116) Nr.
mărcii
reînnoite
R79

(186) Data
expirării
reînnoirii
15.12.2008

2

R112

15.12.2008

Nr.
crt.

(730) Titular şi adresă,
codul ţării conform
ST.3 OMPI
07, 12 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohamashi, Kanagawa-ken, Japonia
07, 12 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohamashi, Kanagawa-ken, Japonia
(511)
Clase

62

(442)
Nr.
BOPI

(450)
Nr.
BOPI
6/1994

6/1994

MD - B O P I1/1999

V. Design industrial
Desene şi modele industriale înregistrate
D esenele şi m odelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de
IaHaga, la care Republica M oldova este parte din 14 martie 1994, se publică în
limbile franceză şi engleză în Buletinul Internaţional de Desene şi M odele (“Bul
letin des dessins et m odèles internationaux/ International D esigns Bulletin”).
Buletinul include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile desenelor/
modelelor şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
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CODURILE INID PENTRU IDENTI
FICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE
INDUSTRIALE

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING TO
INDUSTRIAL DESIGNS

(11)

Numărul certificatului

(11)

Number of the registration

(15)

Data de înregistrare

(15)

Date o f the registration

Data prevăzută de expirare a termenului de

(18)

Expected expiration date o f the regis

(18)

valabilitate a înregistrării

tration

(21)

Numărul depozitului

(21)

Number o f the application

(22)

Data depozitului

(22)

Date of filing of the application

(23)

Data priorităţii de expoziţie

(23)

Exhibition priority data

(28)

Numărul de desene / modele

(28)

Number of industrial designs

(30)

Date referitoare la prioritate conform

(30)

Data relating to priority under the Paris Con

Convenţiei de la Paris

vention

(31)

Numărul depozitului prioritar

(31 )

Number assigned to the priority application

(32)

Data depozitului prioritar

(32)

Data of filing of the priority application

(33)

Ţara depozitului prioritar

(33)

The country of the priority application

(43)

Data de publicare a cererii neexaminate

(43)

Date of publication of the industrial design
before examination

(44)

Data publicării după examinare

(44)

Date of publication of the industrial design
after examination

(51)

(51)

Clasificarea internaţională

International Classification for Industrial
Designs

(54)

Denumirea produsului

(54)

Designation of article or product

(55)

Reproducerea desenului/modelului indus

(55)

Reproduction of the industrial design

trial
(57)

Culorile revendicate

(57)

Indication of colors

(71)

N um ele sau denum irea şi adresa soli

(71 )

Name and address o f the applicant

citantului
(72)

Name of the creator

(73)

I
Numele sau denumirea şi adresa titularului

(73)

Name and address of the owner

(74)

Numele mandatarului autorizat

(74)

Name of the representative

(80)

Datele de depozit internaţional, conform

(80)

Identification o f certain data related to the

(72)

Numele autorului

international deposit of industrial designs

Aranjamentului de la Haga

under the Hague Agreement

64

MD - B O P I1/1999
(11) 153
(51) 5-05
. *
(21) 0189
(22) 30.07.1998
(18) 30.07.2003
(28) 1
■
(71 )(73) ÎNTREPRINDEREA DE ARENDĂ

(72)

Stofă

SBSXCI»

(54)
(55)

“FLOARE”, MD
*
Str. Kommunisticeskaia, nr. 181,
MD-3200, Tighina, Republica Moldova
MAŢARINA Ala, CLICHICI Tatiana,
CORŞCOVA Ludmila, MD

65
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(11)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

154
06-01
0198
27.07.1998
27.07.2003
20

\

1

(71X73) ÎNTREPRINDEREA COLECTI VĂ

j
'

“FABRICA DE MOBILĂ 4”, MD
Str. Lermontov, nr. 1, MD-3300, Tiraspol,

■
;

(72)
(54)
(55)

66

Republica Moldova
PAVLIUK Vladimir, MD
Scaune, masă pliantă

MD - B O F I1/1999

12

67
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O B S IC* st

17

68

(11) 155
(51) 19-08
(21) 0166
(22) 22.04.1998
(18) 22.04.2003
(28) 1
(71X73) ÎNTREPRINDEREA MIXTA
“SOLEMIO”

(Moldova-Rusia-Liechtenstein), MD
Str. Independenţei, nr. 6, bloc 1, ap. 45,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
KUBASOV Ghenadii, MD
Etichetă

(72)
(54)
(55)
i-

69

DBSIOlf
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(11) 156
(51) 19-08
(21) 0177
(22) 19.06.1998
(18) 19.06.2003
(28) 7
(71X73) “ELS & Co 1913” SRL, MD
Bd. Renaşterii, nr. 6, ap. 206,
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(72) TATAROV Veaceslav, MD
(54) Etichete
(57) Modelul 1: cafeniu, cafeniu-deschis, negru,
galben, roşu, alb, verde.

S B S Z O »

Modelul 2: galben, bordo, roşu, alb, negru,
verde, albastru.
Modelul 3: galben, verde, cafeniu, roşu,
negru.
Modelul 4: galben, albastru, bleu, negru,
roşu, verde, cafeniu.
Modelul 5: negru, bordo, galben, roşu, bleu,
alb.
Modelul 6: galben, kaki, bordo, albastru,
bleu, roşu, negru, alb, verde.
Modelul 7: alb-negru.

70
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(11)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

157
19-08
0190
06.08.1998
06.08.2003
2

(71)(72)(73) LEADUHIN Oleg, MD
Bd. Dacia, nr. 33, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(54) Etichete
(55)

1

71

(11) Nr.
înregistrare

DM/044741

DM/044749

DM/044773

DM/044793

DM/044794

DM/044795

DM/044803

DM/044807

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

21.07.1998

20.07.1998

14.07.1998

13.07.1998

13.07.1998

02.07.1998

28.05.1998

18.05.1998

(15) Data
înregistrare

24.01.1998,
DE

05.05.1998,
DE

17.03.1998,
19.03.1998,
DE

17.12.1997,
FR

22.04.1998,
CH

Prioritate

(23X30)

MÜLHENS GMBH &
CO.KG, DE

KRONE AKTIENGE
SELLSCHAFT, DE
RC RITZENHOFF
CRISTAL GMBH,
DE
SPIRIX SA, FR

KRONE AKTIENGE
SELLSCHAFT, DE

CHRISTOPH
AHLERT, DE

M.L.R.
ELECTRONIQUE,
Z.I., FR

LÉONARD S.A., CH

(73) Titular, cod ST. 3

închizătoare / Fermeture / Press-on
closure
Flacon pentru parfum / Container for
fragrances / Flacon pour parfums

Cutie de ceas, ceas de mână / Watchcase, watches with bracelets / Boîtier
de montre, montres-bracelets
Obiect multifuncţional, în special cutie
pentru aparat electronic şi modulul lui
de extensie / Objet multifonctionnel, à
savoir boîtier pour appareil éléctronique et son module d’extension / Multi
function object, namely casing for an
electronic apparatus and its memory
expansion module
Covoraş de curăţare pentru încăl
ţăminte / Cleaning pad for shoes / Pa
tin de nettoyage pour chaussures
Cutii de protecţie contra supratensiunii
/ Surge Arrester Magazines / Boîtiers
de protecteurs antisurtension
Cutii de conexiune / Connection boxes
/ Boîtiers de raccordement
Pahar / Glass / Verre

(54) Denumirea desenului / modelului
industrial

09-01

08-07

07-01

14-03

14-03

06-99

14-02

10-02,
07

(51)
Clase

1

1

1

4

2

1

2

4

(28) Nr.
des. /
mod.
ind.

21.07.2003

20.07.2003

14.07.2003

13.07.2003

13.07.2003

02.07.2003

28.05.2003

18.05.2003

(18) Vala
bilitate

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

Nr. IDB

Se publică urm ătoarele date: num ărul criteriului, num ărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii, num ele
sau denum irea titularului, codul ţării conform ST.3 OM PI, denum irea desenului / m odelului industrial, clasele, num ărul de desene şi m odele
industriale, data prevăzută de expirare a term enului de valabilitate a înregistrării, num ărul Buletinului Internaţional de Desene şi M odele (IDB)
în care s-a publicat cererea de înregistrare

Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională

¥
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DM/044854

DM/044855

DM/044856

DM/044866

DM/044880

DM/044883

DM/044891

10

11

12

13

14

15

16

11.08.1998

10.08.1998

10.08.1998

06.08.1998

27.07.1998

04.08.1998

04.08.1998

27.07.1998

XDBSXGSf

DM/044825

9

11.05.1998,
JP

19.02.1998,
FR

;

PIERRE FABRE
MEDICAMENT,
SOCIÉTÉ
ANONYME, FR
SAUVAGNAT S A,
(SOCIETE
ANONYME), FR
SONY OVERSEAS
S.A., CH

BUCHER HANS
RUDOLF, CH

SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH S.A.)
(SWATCH LTD.),
CH
WESTFÄLISCHE
TEXTIL
GESELLSCHAFT,
KLINGENTHAL &
CO MBH, DE
SONY OVERSEAS
S.A., CH

Boxă acustică; monitor de control cu
cască / Loudspeaker box; monitor
television receiver with earphone /
Enceinte acoustique; moniteur de contrôle
avec écouteur

Receptor de televiziune combinat cu ma
gnetoscop, televizor, telecomandă pentru
înregistrator de discuri magnetooptice /
Television receiver combined with video
tape recorder, television receiver, remote
controller for magneto-optical disc
recorders / Combiné téléviseur-magnéto
scope, téléviseur, télécommande pour
enregistreurs de disque magnéto-optique
Scaun cu suporturi pentru mâini,
garderobă / Chair with armrest, wardrobe /
Chaise à accoudoir, penderie
Inhalator de praf şi aer comprimat /
Inhalateur à poudre et à air comprimé /
Powder dispensing inhaler with
compressed air
Mese, scaun, fotolii / Tables, chaise,
fauteuils / Tables, chair, armchairs

Ţesături / Fabrics / Tissus

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches (color)

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches (color)

14-01,
03

06-01,
03

24-04

06-01,
04

14-01,
03

05-05

10-02

10-02

8/1998

11.08.2003
2

8/1998

10.08.2003

7

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

10.08.2003

06.08.2003

05.08.2003

04.08.2003

04.08.2003

27.07.2003

1

2

3

13

3

7

MD - BOPI1/1999

DM/044893

DM/044912

DM/044936

DM/044937

DM/044946

DM/044952

DM/044955

DM/044956

DM/044961

DM/044962
DM/044963

DM/044964

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

28.08.1998

28.08.1998
28.08.1998

28.08.1998

26.08.1998

26.08.1998

26.08.1998

24.08.1998

21.08.1998

21.08.1998

17.08.1998

11.08.1998

06.03.1998,
JP
30.03.1998,
DE

03.03.1998,
DE

13.02.1998,
GB

©USSEC&IB'

INTERIOR’S SA, FR

INTERIOR’S SA, FR
INTERIOR’S SA, FR

INTERIOR’S SA, FR

DAIMLER-BENZ, AK
TIENGESELLSCHAFT,
DE
SONY OVERSEAS S.A.,
CH
VOLKSWAGEN AK
TIENGESELLSCHAFT,
DE

WESTFÄLISCHE TEXTIL-GESELLSCHAFT,
KLINGENTHAL & CO
MBH, DE
BELVEDERE (UNE SO
CIÉTÉ ANONYME DE
DROIT FRANÇAISE), FR
BELVEDERE (UNE
SOCIÉTÉ ANONYME
DE DROIT FRAN
ÇAISE), FR
TISSOT S.A., CH

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES S.A., CH

Monturi de ochelari pentru lentile optice
şi ochelari de soare / Spectacle frames for
glasses and sunglasses / Montures de
lunettes pour verres optiques et lunettes de
soleil
Tablouri cu răşini / Tableaux avec résine /
Paintings with resin
Oglinzi / Miroirs / Mirrors
Rame pentru fotografii / Cadres pour pho
tographies / Frames for photographs
Obiecte decorative şi figurine de răşină /
Objets décoratifs et figurines en résine /
Decorative objects and figurines of resin

Baterie / Battery /Pile

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches
Părţi de autovehicul / Motor vehicle parts
/ Pièces de véhicules automobiles

Butelie / Bouteille / Bottle

Butelie / Bouteille / Bottle

Pachete pentru produse de tutun, cum sunt
ţigările / Packs for smoking articles such
as cigarettes / Paquets pour produits du
tabac tels que les cigarettes
Ţesături de lână / Tissus / Woven fabrics

11-02

06-07
06-07

11-02

16-06

13-02

12-16

10-02

09-01

09-01

05-05

09-03

28.08.2003
28.08.2003
28.08.2003

14

28.08.2003

26.08.2003

26.08.2003

26.08.2003

24.08.2003

21.08.2003

21.08.2003

17.08.2003

11.08.2003

7
5

7

2

1

12

2

1

1

10

2

8/1998

8/1998
8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

MD - BOPI1/1999

DM/044965

DM/044966

DM/044967

DM/044968

DM/044969
DM/044994

DM/045000

DM/045010

DM/045011

DM/045015

DM/045016

DM/045017

DM/045029

DM/045030

29

30

31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

41

42

16.04.1998

15.04.1998

28.10.1997

28.10.1997

28.10.1997

27.10.1997

27.10.1997

14.10.1997

28.08.1998
06.10.1997

28.08.1998

28.08.1998

28.08.1998

28.08.1998

însemne decorative / Enseignes
décoratives / Decorative signs
INTERIOR’S SA, FR Cutii decorative / Boîtes décoratives /
Decorative boxes
INTERIOR’S SA, FR Cârligele pentru îmbrăcăminte / Patères
pour vêtements / Clothes pegs
INTERIOR’S SA, FR însemne decorative / Enseignes
décoratives / Decorative signs
INTERIOR’S SA, FR Cârlige / Crochets / Hooks
DAIMLER-BENZ
Far posterior de autovehicule / Rear light
AKTIENGESELLSC for motor vehicles / Feu arrière de
HAFT, DE
véhicule
SOREMARTEC S.A., Ambalaj pentru produse alimentare, în
BE
special de cofetărie / Packaging for food
products such as confectionerz products /
Emballage pour produits alimentaires tels
que confiseries
îmbrăcăminte / Articles of clothing /
ESCADA AG, DE
Vêtements
ESCADA AG, DE
îmbrăcăminte / Articles of clothing /
Vêtements
ESCADA AG, DE
îmbrăcăminte / Articles of clothing /
Vêtements
ESCADA AG, DE
îmbrăcăminte, fulare / Articles of clothing,
scarves / Vêtements, foulards
ESCADA AG, DE
îmbrăcăminte / Articles o f clothing /
Vêtements
MONTBLANC Ceasuri de mână şi părţile lor constitutive /
SIMPLO GMBH, DE Montres-bracelets et leurs parties constitu
tives / Wrist watches and their constituent
parts
Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
CARTIER INTER
NATIONAL B.V.,
Wristwatches
NL

INTERIOR’S SA, FR

3

3

10-02

99

100

100

100

100

14

6
1

2

2

2

18

10-02,
07

02-02,
05
02-02

02-02

02-02

02-02

09-03

08-08
26-06

11-02

08-08

11-02

11-02

16.04.2003

15.04.2003

28.10.2002

28.10.2002

28.10.2002

27.10.2002

27.10.2002

14.10.2002

28.08.2003
06.10.2002

28.08.2003

28.08.2003

28.08.2003

28.08.2003

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998
8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

MD - BOPI1/1999

28.10.1997

04.08.1998

DM/045011

DM/045015

DM/045017

DM/045016

DM/044855

DM/044912

DM/044883

DM/044866

DM/044962
DM/044963

02-02

02-02

02-02

02-02,
05
05-05

05-05

06-01,
03

06-01,
04

06-07
06-07

28.08.1998
28.08.1998

06.08.1998

10.08.1998

17.08.1998

28.10.1997

28.10.1997

27.10.1997

27.10.1997

DM/045010

02-02

(15) Data
înregistrare

(11) Nr.
înregistrare

(51)
Clase

(23X30)
Prioritate

INTERIOR’S SA, FR
INTERIOR’S SA, FR

WESTFÄLISCHE TEXTIL
GESELLSCHAFT, KLINGENTHAL & CO MBH, DE
WESTFÄLISCHE TEXTIL
GESELLSCHAFT, KLIN
GENTHAL & CO MBH, DE
SAUVAGNAT S A,
(SOCIETE
ANONYME), FR
BUCHER HANS RUDOLF,
CH

ESCADA AG, DE

ESCADA AG, DE

ESCADA AG, DE

ESCADA AG, DE

ESCADA AG, DE

(73) Titular, cod ST. 3

Scaun cu suporturi pentru mâini, gar
derobă / Chair with armrest, wardrobe /
Chaise à accoudoir, penderie
Oglinzi / Miroirs / Mirrors
Rame pentru fotografii / Cadres pour
photographies / Frames for photo
graphs

Mese, scaun, fotolii / Tables, chaise,
fauteuils / Tables, chair, armchairs

Ţesături de lână / Tissus / Woven
fabrics

îmbrăcăminte / Articles of clothing /
Vêtements
îmbrăcăminte / Articles of clothing /
Vêtements
îmbrăcăminte / Articles of clothing /
Vêtements
îmbrăcăminte / Articles of clothing /
Vêtements
îmbrăcăminte, fulare / Articles of
clothing, scarves / Vêtements, foulards
Ţesături / Fabrics / Tissus

(54) Denumirea desenului / modelului
industrial

7
5

2

7

10

13

100

99

100

100

28.08.2003
28.08.2003

06.08.2003

10.08.2003

17.08.2003

04.08.2003

28.10.2002

28.10.2002

28.10.2002

27.10.2002

(28) Nr. (18) Valabili
des. /
tate
mod. ind.
100
27.10.2002

8/1998
8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

Nr. IDB

Se p ublică urm ătoarele date: clasele, num ărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii, num ele sau denum irea
titularului, codul ţării conform ST. 3 OM PI, denum irea desenului / m odelului industrial, num ărul de desene şi m odele industriale, data prevăzută
de expirare a term enului de valabilitate a înregistrării, num ărul B uletinului Internaţional de Desene şi M odele (ID B) în care s-a publicat cererea
de înregistrare

Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova
conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI
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21.08.1998

21.08.1998

11.08.1998

14.10.1997

DM/044803

DM/044967

DM/044969
DM/044807

DM/044936

DM/044937

DM/044893

DM/045000

DM/044825

DM/044854

DM/044946

DM/045030

08-07

08-08

08-08
09-01

09-01

09-01

09-03

09-03

10-02

10-02

10-02

10-02

S S S IO S I

16.04.1998

24.08.1998

04.08.1998

27.07.1998

28.08.1998
21.07.1998

28.08.1998

20.07.1998

14.07.1998

DM/044795

07-01

02.07.1998

DM/044773

06-99

13.02.1998,
GB

24.01.1998,
DE

05.05.1998,
DE

CARTIER INTERNA
TIONAL B.V., NL

SWATCH AG (SWATCH
S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
S.A.) (SWATCH LTD.), CH
TISSOT S.A., CH

SOREMARTEC S.A., BE

INTERIOR’S SA, FR
MÜLHENS GMBH &
CO.KG, DE
BELVEDERE (UNE SO
CIÉTÉ ANONYME DE
DROIT FRANÇAISE), FR
BELVEDERE (UNE
SOCIÉTÉ ANONYME DE
DROIT FRANÇAISE), FR
FABRIQUES DE TABAC
REUNIES S.A., CH

INTERIOR’S SA, FR

RC RITZENHOFF CRISTAL
GMBH, DE
SPIRIX SA, FR

CHRISTOPH AHLERT, DE

Pachete pentru produse de tutun, cum
sunt ţigările / Packs for smoking
articles such as cigarettes / Paquets
pour produits du tabac tels que les
cigarettes
Ambalaj pentru produse alimentare,
în special de cofetărie / Packaging for
food products such as confectionerz
products / Emballage pour produits
alimentaires tels que confiseries
Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches (color)
Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches (color)
Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches
Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wristwatches

Butelie / Bouteille / Bottle

închizătoare / Fermeture / Press-on
closure
Cârligele pentru îmbrăcăminte /
Patères pour vêtements / Clothes pegs
Cârlige / Crochets / Hooks
Flacon pentru parfum / Container for
fragrances / Flacon pour parfums
Butelie / Bouteille / Bottle

Covoraş de curăţare pentru încăl
ţăminte / Cleaning pad for shoes / Pa
tin de nettoyage pour chaussures
Pahar / Glass / Verre

3

2

3

7

14

2

1

1

6
1

2

1

1

1

8/1998
8/1998
16.04.2003

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998
8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

24.08.2003

04.08.2003

27.07.2003

14.10.2002

11.08.2003

21.08.2003

21.08.2003

28.08.2003
21.07.2003

28.08.2003

20.07.2003

14.07.2003

02.07.2003

MD - BOPI 1/19^9

DM/044741

DM/045029

DM/044961

DM/044964

DM/044965

DM/044966

DM/044968

DM/044952

DM/044955

DM/044856

10-02,
07

10-02,
07

11-02

11-02

11-02

11-02

114)2

12-16

13-02

14-01,
03

27.07.1998

26.08.1998

26.08.1998

28.08.1998

28.08.1998

28.08.1998

28.08.1998

28.08.1998

15.04.1998

18.05.1998

06.03.1998,
JP

03.03.1998,
DE

22.04.1998,
CH

DAIMLER-BENZ, AK
TIENGESELLSCHAFT,
DE
SONY OVERSEAS S.A.,
CH
SONY OVERSEAS S.A.,
CH

INTERIOR’S SA, FR

INTERIOR’S SA, FR

INTERIOR’S SA, FR

INTERIOR’S SA, FR

INTERIOR’S SA, FR

MONTBLANC - SIMPLO GMBH, DE

LÉONARD S.A., CH

8/1998
8/1998

28.08.2003
28.08.2003

28.08.2003
28.08.2003
28.08.2003
26.08.2003

26.08.2003
05.08.2003

7
14

18
2
2
12

1
3

Baterie / Battery /Pile
Receptor de televiziune combinat cu
magnetoscop, televizor, telecomandă
pentru înregistrator de discuri
magnetooptice / Television receiver
combined with video tape recorder,
television receiver, remote controller for
magneto-optical disc recorders /
Combiné téléviseur-magnétoscope,
téléviseur, télécommande pour enregis
treurs de disque magnéto-optique

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

15.04.2003

3

8/1998

18.05.2003

4

Cutie de ceas, ceas de mână / Watchcase, watches with bracelets / Boîtier de
montre, montres-bracelets
Ceasuri de mână şi părţile lor
constitutive / Montres-bracelets et leurs
parties constitutives / Wrist watches and
their constituent parts
Tablouri cu răşini / Tableaux avec
résine / Paintings with resin
Obiecte decorative şi figurine de răşină /
Objets décoratifs et figurines en résine /
Decorative objects and figurines of resin
însemne decorative / Enseignes
décoratives / Decorative signs
Cutii decorative / Boîtes décoratives /
Decorative boxes
însemne decorative / Enseignes
décoratives / Decorative signs
Părţi de autovehicul / Motor vehicle
parts / Pièces de véhicules automobiles

MD - BOPI1/1999

28.05.1998

13.07.1998

13.07.1998

26.08.1998

10.08.1998

06.10.1997

DM/044749

DM/044793

DM/044794

DM/044956

DM/044880

DM/044994

14-02

14-03

14-03

16-06

24-04

26-06

11.08.1998

DM/044891

14-01,
03

KRONE AKTIENGE
SELLSCHAFT, DE

17.03.1998,
19.03.1998,
DE

19.02.1998,
FR

30.03.1998,
DE

M.L.R. ELECTRONIQUE,
Z.I., FR

17.12.1997,
FR

DAIMLER-BENZ AK
TIENGESELLSCHAFT, DE

PIERRE FABRE MEDI
CAMENT, SOCIÉTÉ
ANON YME, FR

KRONE AKTIENGE
SELLSCHAFT, DE
VOLKSWAGEN AK
TIENGESELLSCHAFT, DE

SONY OVERSEAS S.A., CH

11.05.1998,
JP

Boxă acustică; monitor de control
cu cască / Loudspeaker box; mo
nitor television receiver with
earphone / Enceinte acoustique;
moniteur de contrôle avec écou
teur
Obiect multifuncţional, în special
cutie pentru aparat electronic şi
modulul lui de extensie / Objet
multifonctionnel, à savoir boîtier
pour appareil éléctronique et son
module d’extension / Multi-function object, namely casing for an
electronic apparatus and its
memory expansion module
Cutii de protecţie contra supra
tensiunii / Surge Arrester Maga
zines / Boîtiers de protecteurs
antisurtension
Cutii de conexiune / Connection
boxes / Boîtiers de raccordement
Monturi de ochelari pentru lentile
optice şi ochelari de soare / Spec
tacle frames for glasses and sun
glasses / Montures de lunettes
pour verres optiques et lunettes de
soleil
Inhalator de praf şi aer comprimat
/ Inhalateur à poudre et à air com
primé / Powder dispensing inhaler
with compressed air
Far posterior de autovehicule /
Rear light for motor vehicles / Feu
arrière de véhicule
8/1998

8/1998

8/1998

13.07.2003
26.08.2003

10.08.2003

06.10.2002

4
2

1

1

8/1998

8/1998

13.07.2003

2

8/1998

8/1998

28.05.2003

11.08.2003

2

2

MD - BOPI1/1999
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VI. Dreptul de autor şi drepturi conexe
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LEGE privind dreptul de autor
şi drepturile conexe*
(4) Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor
elaborează, de comun acord cu organizaţiile
interesate, contracte-model de autor.
(5) Clauzele contractului de autor, ce vin în
contradicţie cu prevederile prezentei legi, se
consideră nule şi se înlocuiesc cu clauzele stabilite
de prezenta lege.
(6) Orice clauze ale contractului de autor care
limitează autorul de a crea în viitor opere pe o
anumită temă sau într-un anumit domeniu se
consideră nule.
(7) în contractul de autor remuneraţia de autor
se stabileşte în cote procentuale din venitul obţinut
de pe urma valorificării în modul corespunzător a
operei sau sub forma unei sume fixe, sau conform
tarifelor de remunerare, sau în alt mod. Guvernul
poate stabili tarife minime ale remuneraţiei de autor,
în aceste cazuri contractele de autor nu pot stipula
remuneraţia într-un cuantum mai mic decât cel
prevăzut de aceste tarife.

Capitolul IV

Contractele de autor
Articolul 24. Transmiterea drepturilor
patrimoniale prin contracte de autor
(1) Drepturile patrimoniale prevăzute la articolul
10 pot fi transmise de către autori sau alţi titulari ai
dreptului de autor prin contracte de autor.
(2) Transmiterea drepturilor patrimoniale se
poate efectua în baza contractului de autor privind
transmiterea drepturilor de autor exclusive (licenţă
exclusivă) sau în baza contractului de autor privind
transmiterea drepturilor de autor neexclusive
(licenţă neexclusivă):
a) licenţa exclusivă prevede transmiterea
drepturilor de valorificare a operei într-un anumit
mod şi în limitele stabilite de contract numai
persoanei, căreia i se transmit aceste drepturi, şi
învesteşte această persoană cu dreptul de a permite
sau a interzice altor persoane valorificarea în mod
analog a operei;
b) licenţa neexclusivă permite beneficiarului să
valorifice opera în aceeaşi măsură cu o altă
persoană, căreia i s-a acordat dreptul de valorificare
a aceleiaşi opere, în acelaşi mod.
(3) Drepturile transmise prin contractul de autor
se consideră neexclusive, dacă contractul nu
prevede altfel.

Capitolul V

Drepturi conexe

Articolul 26. Subiecţii drepturilor conexe.
Domeniul de acţiune a drepturilor conexe
(1) Subiecţi ai drepturilor conexe sunt interpreţii,
producătorii de fonograme şi organizaţiile de
difuziune. Drepturile conexe se exercită fără a
prejudicia drepturile de autor.
(2) Producătorii de fonograme şi organizaţiile
de difuziune îşi realizează drepturile în conformitate
cu prezenta lege în temeiul unui contract încheiat
cu autorii şi interpreţii (colectivele de interpreţi) ai
operei înregistrate pe fonogramă sau difuzată pe
cale radioelectrică sau distribuită prin cablu.
(3) Pentru apariţia şi exercitarea drepturilor
conexe nu se cere respectarea cărorva formalităţi,
în scopul semnalării drepturilor lor producătorul de

Articolul 25. Clauzele şi forma contractului
de autor
(1) Contractul de autor trebuie să prevadă:
modul de valorificare a operei (drepturile concrete
care se transmit prin acest contract); termenul şi
teritoriu l pentru care se transm ite dreptul;
cuantumul remuneraţiei şi/sau modul de stabilire
a cuantumului remuneraţiei pentru fiecare procedeu
de valorificare a operei, ordinea şi termenele de
plată a acestei remuneraţii, precum şi alte clauze
pe care părţile le vor considera esenţiale.
(2) Dacă în contractul de autor lipseşte clauza
privind teritoriul pe care se exercită drăptul, dreptul
transmis prin acest contract se exercită numai în
limitele teritoriului Republicii Moldova.
(3) Dacă în contractul de autor nu este indicat
termenul lui de valabilitate, contrâctul de autor se
consideră încheiat pe un termen de 3 ani de la
data încheierii pentru contracteje de valorificare a
operelor fără modificări şi pe un termen de 5 ani
pentru contractele de valorificare a operelor
prelucrate sau traduse.
*

fonograme şi interpretul pot folosi semnul de
ocrotire a drepturilor conexe, care se indică pe
fiecare exemplar de fonogramă şi/sau pe fiecare
ambalaj al acesteia, şi constă din trei elemente:
a) litera latină P într-un cerc - ® ;
b) numele (denumirea) titularului de drepturi
conexe exclusive;
c) anul primei publicări a fonogramei.
(4) Drepturile interpretului se protejează în
conformitate cu prezenta lege, dacă;
a) interpretul este cetăţean al Republicii
Moldova;

Sfârşitul textului Legii. începutul a fost publicat în BOPI nr. 12/1998.
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b) interpretarea a avut loc pentru prima dată
pe teritoriul Republicii Moldova;
c) interpretarea este înregistrată pe fonogramă
în conformitate cu prevederile alin. (5);
d) interpretarea, nefiind înregistrată pe
fonogram ă, este inclusă într-o em isiune a
organizaţiei de difuziune, respectându-se condiţiile
alin. (6). ’

e) difuzarea, inclusiv revânzarea, originalului şi
exemplarelor de fonograme (videograme) în scopuri
comerciale.
(3) Interpretul, iar în cazurile când interpretarea
este efectuată de un colectiv - conducătorul sau
persoana autorizată de acest colectiv, are dreptul
să acorde autorizaţiile prevăzute la alin. (2) prin
încheierea unui contract în scris cu beneficiarul.
(4) Pentru difuzarea ulterioară a interpretării,
imprimarea pentru emisiuni şi reproducerea unei
atare imprimări de către organizaţiile de difuziune
nu se cer autorizaţiile indicate la alin. (2) literele
a) - c), dacă acestea sunt prevăzute direct în
contractul dintre interpret şi organizaţia respectivă
de difuziune. Cuantumul remuneraţiei interpretului
pentru aceste tipuri de valorificare se stabileşte
de asemenea în acest contract.
(5) încheierea contractului de creare a unei
opere audiovizuale între înterpret şi producătorul
operei audiovizuale atrage după sine transmiterea
de către interpret a drepturilor stabilite la alin. (2).
(6) Producătorul operei audiovizuale nu are
dreptul să folosească separat sunetul sau
imaginea, fixate în opera audiovizuală, dacă acest
lucru nu este prevăzut în contract.
(7) Drepturile exclusive de valorificare a
interpretărilor, create ca urmare a îndeplinirii unei
misiuni de serviciu date de patron sau a îndatoririlor
de serviciu, aparţin persoanei cu care interpretul
se află în relaţii de muncă, dacă contractul nu
stipulează altfel.
(8) Drepturile exclusive ale interpretului,
prevăzute la alin. (2), pot fi transmise prin contract
altor persoane.

(5) Drepturile producătorului de fonograme sunt
protejate de prezenta lege, dacă:
a) producătorul de fonograme este cetăţean
al Republicii Moldova sau persoană juridică cu
reşedinţă permanentă în republică;
b) fonograma a fost dată publicităţii pentru
prima dată în Republica Moldova sau a fost
publicată în republică în decurs de 30 de zile de la
prima ei apariţie într-un alt stat.
(6) Drepturile organizaţiei de difuziune, în
conformitate cu prezenta lege, îi sunt recunoscute
numai în cazul în care aceasta are reşedinţă
permanentă în Republica Moldova şi difuzează
emisiuni prin retranslatoare montate pe teritoriul
ei.
(7) Drepturile conexe ale persoanelor fizice şi
juridice străine sunt protejate în conformitate cu
tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte.
Articolul 27.

Drepturile interpretului

(1) Interpretul are urm ătoarele drepturi
personale (m orale) şi patrim oniale asupra
interpretării sale:
a) la nume;
b) la stima reputaţiei - dreptul la apărarea
interpretării de oricare denaturări, schimonosiri sau
alte atentate ce pot prejudicia onoarea şi
demnitatea interpretului;
c) de a valorifica interpretarea în orice formă,
inclusiv dreptul la remuneraţie pentru fiecare tip de
valorificarea interpretării.
(2) Interpretul are dreptul exclusiv de a permite
sau interzice efectuarea următoarelor acţiuni:
a) imprimarea interpretării încă neimprimate;
b) reproducerea interpretării imprimate, cu
excepţia cazurilor când se reproduce imprimarea
interpretării autorizată de interpret, în aceleaşi
scopuri pentru care s-a primit consimţământul
interpretului în timpul acestei imprimări;
c) comunicarea interpretării pe cale radioelectrică şi prin cablu sau altă comunicare
publică a interpretării, cu excepţia cazurilor când
pentru comunicare se foloseşte imprimarea
interpretării efectuată anterior cu consimţământul
interpretului, sau interpretarea anterior difuzată pe
cale radioelectrică şi distribuită prin cablu;
d) darea cu chirie a fonogramei publicate, care
conţine interpretare cu participarea interpretului;

Articolul 28. Drepturile producătorului de
fonograme
(1) Producătorului de fonograme îi aparţin
drepturile exclusive de valorificare a ei în orice
mod, inclusiv dreptul la remuneraţie pentru fiecare
tip de valorificare a fonogramei.
(2) Dreptul exclusiv de valorificare a fonogramei
înseamnă dreptul producătorului de fonograme de
a permite sau a interzice efectuarea următoarelor
acţiuni:
a) reproducerea fonogramei;
b) difuzarea exem plarelor de fonogramă
(comercializarea, darea cu chirie a acestora etc.);
c) modificarea sau transformarea în orice alt
mod a fonogramei;
d) importul exemplarelor de fonogramă în
scopul difuzării, inclusiv a exemplarelor produse
cu autorizaţia producătorului acestei fonograme.
(3) Se permite importul şi/sau difuzarea de către
o persoană fizică a unui exemplar de fonogramă
(videogramă) făcută publică, fără consimţământul
producătorului de fonograme (videograme) şi fără
achitarea remuneraţiei de autor.

82

MD - B O P I1/1999
efectuează cu condiţia achitării remuneraţiei în
modul stabilit la art. 20.
(3) Limitarea drepturilor conexe se aplică cu
condiţia că ele nu prejudiciază valorificarea normală
a obiectelor de drepturi conexe, precum şi a
operelor incluse în acestea, nu lezează drepturile
şi interesele legitime ale interpreţilor, producătorilor
de fonograme, organizaţiilor de difuziune şi ale
autorilor acestor opere.

(4) Dreptul de difuzare a exemplarelor de
fonogramă prin darea lor în chirie aparţine
producătorului de fonograme, indiferent de dreptul
de proprietate asupra acestor exemplare.
(5) Drepturile exclusive ale producătorului de
fonograme, prevăzute la alin. (2), pot fi transmise
prin contract altor persoane.

Articolul 29. Drepturile organizaţiei de
difuziune

Articolul 31. Valorificarea fonogramelor
publicate în scopuri comerciale

(1) Organizaţiei de difuziune pe cale radioelectrică sau distribuite prin cablu îi aparţine dreptul
exclusiv de a-şi valorifica emisiunile sub orice
formă, inclusiv dreptul la remuneraţie pentru orice
tip de valorificare a emisiunilor.
(2) Dreptul exclusiv de valorificare a emisiunilor
înseamnă dreptul organizaţiei de difuziune de a
permite sau interzice efectuarea următoarelor
acţiuni:
a) imprimarea emisiunii;
b) reproducerea imprimării emisiunii;
c) translarea simultană pe Cale radioelectrică
sau prin cablu a emisiunii sale de către o altă
organizaţie de difuziune (retranslarea emisiunii);
d) translarea emisiunii pe cale radioelectrică
sau prin cablu;
e) translarea emisiunii în localurile în care
intrarea este cu plată.

(1) Fără consim ţăm ântul producătorului
fonogramei publicate în scopuri comerciale şi al
interpretului imprimat pe această fonogramă, dar
cu plata remuneraţiei se permite:
a) interpretarea publică a fonogramei;
b) com unicarea fon o gram ei pe cale
radioelectrică;
c) comunicarea fonogramei prin cablu.
(2) încasarea, distribuirea şi plata remuneraţiei
prevăzute la alin. (1) se efectuează de una din
organizaţiile de administrare pe principii colective
a drepturilor producătorilor de fonograme şi ale
interpreţilorîn conformitate cu acordul dintre aceste
organizaţii. Dacă acordul nu prevede altfel,
remuneraţia indicată se repartizează astfel: autorilor
- 40%, interpreţilor - 30% şi producătorilor de
fonograme-3 0 % .
(3) Cuantumul remuneraţiei pentru fiece fel de
valorificare a fonogramei şi condiţiile de plată a
acesteia se stabilesc în acordul încheiat între
beneficiarul fonogramei sau asociaţia acestor
beneficiari, pe de o parte, şi organizaţiile de
administrare pe principii colective a drepturilor
producătorilor de fonograme şi interpreţilor, pe de
altă parte, iar în cazul în care părţile nu ajung la o
înţelegere de către organul împuternicit special.

Articolul 30. Limitarea drepturilor
interpretului, producătorului de fonograme şi
organizaţiei de difuziune
(1) Ca excepţie de la cele indicate în art. 2729, se permite fără consimţământul interpretului,
producătorului de fonograme, organizaţiei de
difuziune şi fără plata rem uneraţiei pentru
valorificarea interpretării, fonogramei şi emisiunii
organizaţiei de difuziune şi a imprimărilor acestora,
în cazurile:
a) citării în formă de fragmente scurte din
interpretare, fonogramă, emisiune a organizaţiei de
difuziune cu condiţia că această citare se face în
scopuri ştiinţifice, de cercetare, polemice, de critică
şi informative, într-un volum determinat de scopul
urmărit;
b) ilustrării cu fragmente mici a procesului di
dactic sau de cercetare ştiinţifică;
c) includerii unor fragmente mici din interpretări,
fonograme, emisiuni ale organizaţiilor de difoziune
în revista informativă cotidiană;
d) în alte cazuri stabilite la art. 22.
(2) Se permite, fără consimţământul inter
pretului, producătorului de fonogram e şi al
organizaţiei de difuziune, valorificarea de către
persoane fizice în scopuri personale a interpretărilor,
emisiunilor şi înregistrărilor acestora, precum şi
reproducerea fonogramelor. Aceste acţiuni se

Articolul 32. Imprimarea interpretărilor sau
emisiunilor de către organizaţiile de difu
ziune pentru folosire pe termen scurt
Organizaţiile de difuziune au dreptul, fără
consimţământul interpretului, producătorului de
fonograme şi al altei organizaţii de difuziune, să
imprime interpretări şi emisiuni pentru folosire pe
termen scurt, precum şi să reproducă atare
imprimări în cazurile:
a) dacă organizaţia de difuziune a obţinut
anticipat permisiunea de a comunica pe cale
radioelectrică interpretarea sau emisiunea, care se
imprimă pentru a fi folosită pe termen scurt sau
pentru a fi reprodusă ulterior;
b) dacă organizaţia de difuziune efectuează
imprimarea pentru a o folosi pe termen scurt şi a o
reproduce cu mijloace tehnice proprii pentru
emisiunile proprii;
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c) nimicirii imprimării după expirarea termenului
prevăzut la art. 22 litera b) în ceea ce priveşte
imprimarea operelor literare, de artă şi ştiinţifice
pentru folosire pe termen scurt.

Articolul 33. Durata drepturilor conexe
(1) Drepturile interpretului, prevăzute la art. 27,
sunt în vigoare timp de 50 de ani de la data primei
interpretări. Drepturile interpretului la nume şi la
stima reputaţiei sunt ocrotite nelimitat.
(2) Drepturile producătorului de fonograme,
prevăzute la art. 28, sunt în vigoare timp de 50 de
ani de la data primei publicări a fonogramei sau
timp de 50 de ani de la data primei ei imprimări,
dacă în acest termen fonograma nu a fost publicată.
(3) Drepturile organizaţiei de difuziune,
prevăzute la art. 29, sunt în vigoare timp de 50 de
ani după transmiterea emisiunii de către această
organizaţie pe cale radioelectrică (prin cablu).
(4) Termenele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3)
încep să curgă de la 1 ianuarie al anului care
urmează după anul în care a avut loc faptul juridic
care serveşte drept temei pentru declanşarea
termenului.
(5) Moştenitorilor (în cazul persoanelor juridice
- succesorilor în drepturi) interpretului, pro
ducătorului de fonograme, organizaţiei de difuziune
drepturile prevăzute la prezentul capitol se trans
mit în limitele părţii rămase a termenelor, indicate
la alin. (1), (2) şi (3).
(6) Drepturile personale (morale) ale interpretului
după decesul lui sunt apărate în modul prevăzut
de art. 17 alin. (9).'
Capitolul VI

Administrarea colectivă a drepturilor
patrimoniale

Articolul 34. Funcţiile organelor de stat în
domeniul ocrotirii drepturilor de autor şi
drepturilor conexe
(1) Controlul asupra respectării drepturilor
autorilor şi ale titularilor de drepturi conexe se pune
în seama Agenţiei de Stat pentru Drepturile de
Autor.
(2) Atribuţiile de bază ale Agenţiei de Stat pentru
Drepturile de Autor:
a) elaborarea politicii de stat în domeniul
legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile
conexe, precum şi a propunerilor privind perfec
ţionarea ei;
b) exercitarea controlului asupra respectării
legislaţiei în vigoare în acest domeniu, întocmirea,
în cazurile necesare, a proceselor-verbale privind
încălcarea drepturilor de autor şi/sau conexe în
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conformitate cu prevederile Codului cu privire la
contravenţiile administrative;
c) acordarea asistenţei juridice titularilor de
drepturi de autor şi drepturi conexe;
d) reprezentarea Republicii Moldova în
organizaţiile internaţionale pentru ocrotirea
drepturilor de autor şi drepturilor conexe;
e) înregistrarea operelor conform art. 8 alin. (3-5);
f) asigurarea controlului organizaţiilor de
administrare pe principii colective a drepturilor
patrimoniale;
g) alte funcţii, stabilite de Guvern.

Articolul 35. înfiinţarea organizaţiilor de
administrare pe principii colective a drep
turilor patrimoniale
(1) în cazurile în care exercitarea individuală a
drepturilor de autor şi a drepturilor conexe este
dificilă, se înfiinţează organizaţii de administrare
pe principii colective a drepturilor patrimoniale.
Aceste organizaţii îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu prezenta lege, cu statutele lor şi
în limitele împuternicirilor ce le-au fost delegate
de titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor
conexe (autorii operelor literare, de artă şi ştiinţifice,
interpreţii, producătorii de fonograme etc.).
(2) Organizaţiile de administrare pe principii
colective a drepturilor patrimoniale îşi desfăşoară
activitatea lor practică în condiţii de autofinanţare.
(3) Se permite înfiinţarea organizaţiilor de
administrare a drepturilor câtorva categorii de
titulari ai drepturilor privind un anumit drept sau a
organizaţiilor de administrare a mai multor drepturi
în favoarea unei categorii de titulari ai drepturilor
de autor, precum şi înfiinţarea organizaţiilor de
administrare a diferitelor drepturi şi a diferitelor
categorii de titulari ai drepturilor.
(4) Organizaţia de administrare pe principii
colective a drepturilor patrimoniale se înfiinţează
nemijlocit de către titularii drepturilor de autor şi ai
drepturilor conexe benevol, în temeiul calităţii lor
de membru al unei asemenea organizaţii sau în
baza contractelor încheiate în scris.
(5) Organizaţia de administrare pe principii
colective a drepturilor patrimoniale nu are dreptul
să desfăşoare activitate com ercială sau să
valorifice operele şi obiectele drepturilor conexe,
care le-au fost încredinţate pentru a fi administrate
pe principii colective.
1(6) Eventualele revendicări patrimoniale ale
titularilor drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe
faţă de beneficiari, legate de valorificarea autorizată
prin licenţe a operelor şi a obiectelor drepturilor
conexe, trebuie să fie reglementate de către
organizaţia care a eliberat aceste licenţe.
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Articolul 36. Atribuţiile şi obligaţiunile
organizaţiilor de administrare pe principii
colective a drepturilor patrimoniale

organizaţie prin hotărârea membrilor ei;
b) să repartizeze şi să plătească sistematic
remuneraţia acumulată proporţional cu valorificarea
reală a operelor şi a obiectelor drepturilor conexe,
reţinând sumele indicate la litera a) a prezentului
alineat;
c) concomitent cu plata remuneraţiei să
prezinte titularilor drepturilor de autor şi ai drepturilor
conexe dări de seamă despre folosirea drepturilor
acestora.
(4) Organizaţia de administrare pe principii
colective a drepturilor patrimoniale este în drept să
păstreze remuneraţia neridicată şi s-o includă, după
3 ani de la data încasării ei la contul său, în sumele
ce se repartizează sau s-o folosească în alte
scopuri ce ţin de interesele titularilor drepturilor de
autor şi ai drepturilor conexe pe care îi reprezintă.
(5) Titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor
conexe, care nu au delegat organizaţiei de
administrare pe principii colective a drepturilor
patrimoniale împuterniciri de a acumula remuneraţia
în conformitate cu alin. (1) litera d), au dreptul să
ceară acesteia plătirea remuneraţiei ce li se cuvine,
precum şi excluderea operelor şi obiectelor lor cu
drepturi conexe din licenţele eliberate beneficiarilor
de către această organizaţie.
(6) Organizaţia de administrare pe principii
colective a drepturilor patrimoniale prezintă Agenţiei
de Stat pentru Drepturile de Autor următoarele
informaţii despre activitatea sa:
a) despre acordurile bilaterale şi multilaterale
cu organizaţii de peste hotare care administrează
drepturi analoage;
b) despre hotărârile adunărilor generale privind
mărimea taxelor de onorare şi defalcărilor;
c) despre bilanţul anual, darea de seamă anuală
şi rezultatele controalelor efectuate de structurile
de audit;
d) despre persoanele îm puternicite să o
reprezinte;
e) alte informaţii necesare pentru a verifica
corespunderea activităţii organizaţiei cu prezenta
lege.

(1) Organizaţia de administrare pe principii
colective a drepturilor patrimoniale exercită în
numele titularilor drepturilor de autor şi ai drepturilor
conexe pe care-i reprezintă, şi în tem eiul
împuternicirilor primite de la ei, următoarele atribuţii:
a) coordonează cu beneficiarii cuantumul
remuneraţiei şi alte condiţii în care se eliberează
licenţe;
b) eliberează beneficiarilor licenţe pentru
folosirea drepturilor pe care le administrează o astfel
de organizaţie;
c) coordonează cu beneficiarii cuantumul
remuneraţiei în cazul în care această organizaţie
este autorizată numai cu acumularea remuneraţiei
fără dreptul de a elibera licenţe;
d) acumulează remuneraţia prevăzută în
licenţele eliberate de ea şi remuneraţia prevăzută
la alin. (1) litera c);
e) distribuie şi plăteşte remuneraţia acumulată
titularilor drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe
pe care îi reprezintă;
f) întreprinde orice acţiuni juridice necesare
pentru ocrotirea drepturilor administrate de această
organizaţie;
g) desfăşoară altă activitate în conformitate cu
împuternicirile primite de la titularii drepturilor de
autor şi ai drepturilor conexe.
(2) Organizaţiile de administrare pe principii
colective a drepturilor patrimoniale au dreptul să
ceară persoanelor care valorifică opere şi obiecte
ale drepturilor conexe să prezinte programe şi alte
documente autentificate în modul cuvenit privind
valorificarea operelor şi veniturile, precum şi să
ceară achitarea remuneraţiei în termenele stabilite.
Aceste licenţe permit folosirea, în modul indicat în
ele, a tuturor operelor şi obiectelor de drepturi
conexe şi sunt eliberate în numele tuturor titularilor
dreptului de autor şi drepturilor conexe, inclusiv al
celor care nu au transmis prin contract unei astfel
de organizaţii drepturile lor patrimoniale, ţinând cont
de drepturile prevăzute la alin. (5).
(3) Organizaţia de administrare pe principii
colective a drepturilor patrimoniale este obligată
să îndeplinească în interesul titularilor drepturilor
de autor şi ai drepturilor conexe următoarele
obligaţiuni:
a) să folosească remuneraţia acumulată
exclusiv pentru distribuirea şi plata ei titularilor
drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe. Totodată
organizaţia are dreptul să reţină din remuneraţia
acumulată sume pentru acoperirea cheltuielilor
efective suportate la acumularea, distribuirea şi plata
acestei remuneraţii, precum şi sumele care se
varsă în fondurile speciale, create de această

Capitolul VII

Răspunderea pentru violarea drepturilor de
autor şi a drepturilor conexe

Articolul 37. Violarea drepturilor de autor
şi a drepturilor conexe. Exemplarele con
trafăcute ale operelor sau fonogramei
(1) Valorificarea operelor literare, de artă şi
ştiinţifice cu violarea drepturilor de autor şi a
drepturilor conexe stabilite prin prezenta lege se
consideră nelegitimă.
(2) Exemplarele operei sau fonogramei, a căror
confecţionare sau difuzare atrage după sine violarea
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drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, sunt
contrafăcute.
(3) Contrafăcute sunt considerate de asemenea
exemplarele operelor şi fonogramelor ocrotite în
Republica Moldova în conformitate cu prezenta
lege, care au fost importate în Republica Moldova
fără consimţământul titularilor drepturilor de autor
şi ai drepturilor conexe din statele în care aceste
opere sau fonograme nu au fost ocrotite sau
termenul de ocrotire a lor a expirat.
(4) Exemplarele contrafăcute ale operelor sau
fonogramelor urmează să fie confiscate prin
hotărârea instanţei judecătoreşti sau a arbitrajului.
Materialele şi echipamentele folosite pentru
reproducerea lor pot fi confiscate prin hotărârea
instanţei de judecată sau a arbitrajului, luându-se
în considerare caracterul violării drepturilor de autor
şi a drepturilor conexe.
(5) Exemplarele contrafăcute ale operelor sau
fonogramelor, fiind confiscate, la cererea titularului
drepturilor de autor şi al drepturilor conexe pot fi
transmise acestuia. Exemplarele contrafăcute de
opere şi fonograme neridicate de către titularul
drepturilor de autor şi al drepturilor conexe urmează
a fi comercializate sau nimicite prin hotărârea
instanţei judecătoreşti sau a arbitrajului. Materialele
şi echipamentele confiscate, care au fost folosite
pentru reproducerea exemplarelor contrafăcute,
urmează a fi transmise statului prin hotărârea
instanţei judecătoreşti sau a arbitrajului.
(6) Nu se confiscă exemplarele contrafăcute
de operă sau fonogramă care au fost procurate în
condiţiile legii de către terţe persoane.

Articolul 38. Modalităţile de ocrotire a
drepturilor de autor şi a drepturilor conexe
(1) Titularul drepturilor exclusive de autor şi al
drepturilor exclusive conexe este în drept să ceară
de la persoana care le-a violat:
a) recunoaşterea drepturilor sale;
b) restabilirea situaţiei existente până la violarea
dreptului şi încetarea acţiunilor care comportă
violarea dreptului sau creează pericolul violării lui;
c) recuperarea pierderilor, inclusiv a câştigului
nerealizat;
d) perceperea venitului realizat de persoana
care a violat drepturile de autor şi drepturile conexe
prin folosirea lor ilicită, în locul recuperării pierderilor;
e) achitarea unei compensaţii în mărime de la
10 la 20000 salarii minime în locul recuperării
pierderilor sau perceperii venitului.
(2) Sancţiunile indicate la alin. (1) literele c)-e)
se aplică la aprecierea titularului drepturilor de autor
sau al drepturilor conexe.
(3) Persoana culpabilă de violarea drepturilor
de autor sau a drepturilor conexe poartă răspundere
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în conformitate cu legislaţia civilă, administrativă şi
penală.
(4) Pentru violarea drepturilor personale (mo
rale) autorul sau titularul drepturilor conexe are
dreptul să ceară prin judecată de la persoana care
le-a violat:
a) introducerea rectificărilor cuvenite în operă
şi publicarea în presă sau anunţarea într-un alt mod
despre restabilirea dreptului violat;
b) interzicerea publicării operei sau îndeplinirea
cerinţei de a înceta difuzarea ei şi confiscarea
exemplarelor publicate;
c) recuperarea materială a prejudiciului moral
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(5) P ersoana cu lp ab ilă de nim icirea
premeditată sau de nimicirea prin neglijenţă a
originalului operei de artă plastică, a manuscrisului
sau a variantei definitive a operei audiovizuale
(negativul, înregistrarea originală), la cererea
autorului sau a titularului drepturilor conexe, este
obligată să repare prejudiciul material şi moral în
conformitate cu cerinţele alin. (1), (3) şi (4).
(6) Până la exam inarea cauzei în fond,
judecătorul este în drept să emită în mod individual
o încheiere prin care să-i interzică reclamatului sau
persoanei, asupra căreia sunt aduse suficiente
probe pentru a presupune că ea este violatorul
drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, să
efectueze anum ite acţiuni: confecţionarea,
reproducerea, vânzarea, darea cu chirie, importul
şi alte acţiuni.
(7) în cazul în care persoana juridică violează
grav o dată sau sistematic drepturile de autor şi
drepturile conexe, instanţa judecătorească are
dreptul să ia hotărârea de a suspenda activitatea
ei pe un termen de până la 30 de zile şi a aplica,
în conform itate cu legislaţia adm inistrativă,
persoanei cu funcţie de răspundere a persoanei
juridice o amendă în mărime de la 30 la 100 de
salarii minime.
(8) Judecătorul este obligat să pronunţe
hotărârea privind sechestrarea şi confiscarea tuturor
exemplarelor operelor sau fonogramelor, presupuse
că sunt contrafăcute, şi poate să pronunţe
hotărârea privind sechestrarea şi confiscarea
m a te ria le lo r şi e ch ip a m e n te lo r destin a te
confecţionării şi reproducerii acestora.
(9) Organul de cercetare prealabilă (de anchetă
penală), în cazul în care dispune de suficiente probe
privind violarea drepturilor de autor şi a drepturilor
conexe, este obligat să întreprindă măsurile
cuvenite pentru a depista şi a sechestra:
a) exemplarele de opere şi fonograme care se
presupune că sunt contrafăcute;
b) materialele şi echipamentele destinate
confecţionării şi reproducerii acestora;
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valorificarea şi protejarea potenţialului intelectual
al autorilor şi al titularilor de drepturi conexe,
ocrotirea drepturilor lor personale (morale) şi
patrimoniale (economice).
(2) Drepturile patrimoniale ale autorilor şi
titularilor de drepturi conexe sunt apărate în
conformitate cu legislaţia salarizării. Remuneraţia
de autor este scutită de impozitul pe valoarea
adăugată.
(3) în scopul protejării drepturilor patrimoniale
ale autorilor şi titularilor de drepturi conexe contra
inflaţiei se procedează ia indexarea tarifelor
minimale de remuneraţie a autorilor, stabilite pentru
crearea, editarea şi prima interpretare în public a
operelor, concomitent cu majorarea salariului
minim.
(4) Prezenta lege ocroteşte operele autorilor
care nu au ajuns la majorat. Autorul cu vârsta între
15 şi 18 ani îşi realizează drepturile sale de sine
stătător: încheie contracte, îşi modifică operele sau
autorizează modificarea lor, primeşte remuneraţie
de autor.
(5) Organizaţiile de administrare pe principii
colective a drepturilor patrimoniale sunt în drept să
creeze fonduri sociale şi alte fonduri, ale căror
mijloace se scutesc de impozite.

c) conturile şi alte documente care pot servi
drept dovezi ale acţiunilor săvârşite cu încălcarea
prezentei legi.
(10) Serviciile vamale au dreptul să reţină exem
plarele operelor şi fonogramelor introduse în ţară
sau scoase din ţară fără licenţă. în cazul în care
aceste exemplare ale operelor şi fonogramelor au
fost recunoscute contrafăcute, instanţa judecă
torească poate aplica faţă de contravenient oricare
din măsurile stabilite la alin. (1) literele c) - e).
(11) Acţiunile persoanelor fizice-titulare ale
drepturilor exclusive de autor şi ale drepturilor
conexe exclusive, intentate nemijlocit de titulari,
precum şi în numele şi din însărcinarea acestora
de către Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor
sau organizaţia de administrare pe principii colective
a drepturilor patrimoniale, sunt scutite de taxă
judiciară. Taxa judiciară pentru astfel de acţiuni
urmează a fi achitată, prin hotărâre a instanţei
judecătoreşti, de către persoana recunoscută
vinovată de violarea drepturilor de autor şi a
drepturilor conexe, în modul şi mărimea stabilite
de legislaţie.
(12) In afară de aplicarea m ăsurilor de
răspundere civilă şi administrativă, prevăzute de
prezentul articol, persoana vinovată de violarea
premeditată a drepturilor de autor şi a drepturilor
conexe, care a fost comisă în scopul de a obţine
profit şi a cauzat prejudicii considerabile titularului
drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, se
pedepseşte cu privaţiune de libertate de la un an la
3 ani şi/sau cu amendă în mărime de la 100 la
1000 de salarii minime. Persoana cu funcţie de
răspunderea persoanei juridice poartă răspundere
penală pentru acţiunile indicate săvârşite de
această persoană juridică, dacă persoana cu funcţie
de răspundere ştia sau trebuia să ştie că astfel de
acţiuni lezează drepturile de autor şi drepturile
conexe.

Articolul 40. Drepturile omului de artă liber
(1) Prezenta lege protejează drepturile de autor
ale omului de artă liber.
(2) Om de artă liber (compozitorul, scriitorul,
plasticianul, regizorul, operatorul de filme) este
persoana care are pregătirea profesională şi
experienţa necesară în profilul de creaţie ales, care
practică activitate intelectuală în mod independent,
fără să întreţină raporturi permanente de muncă cu
nici o persoană juridică.
(3) Profesia omului de artă liber presupune o
libertate maximă în alegerea regimului de muncă
şi odihnă şi a sferei de aplicare a capacităţilor
intelectuale.
(4) Omul de artă liber are dreptul la indemnizaţia
pentru incapacitate de muncă pe care o plăteşte
asociaţia autorilor al cărei membru este.
(5) Omul de artă liber are dreptul la asigurare
cu pensie de stat pentru limită de vârstă, în caz de
invaliditate, în caz de pierdere a întreţinătorului şi
în alte situaţii prevăzute de legislaţie.

Capitolul VIII

Protecţia social-juridică a drepturilor
autorilor şi titularilor drepturilor conexe

Articolul 39. Garanţii privind ocrotirea
drepturilor patrimoniale
(1) Prezenta lege consfinţeşte sistem ul
garanţiilor juridice, economice şi sociale privind

wsmm
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VII. Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie ale
obiectelor de proprietate industrială
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul criteriului, categoria obiectului
de proprietate industrială, numărul depozitului, numărul certificatului/brevetului,
numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate
Nr.
crt.

OPI

Nr.
depozit

Nr.
certif./

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date modificate

1

Cerere/
marcă
Cereri/
mărci

005552

brevet
“

4/1997

(730) Combinatul de vinuri
"Ungheni-Vin" S.A., MD
(730) TJ Investments, Ltd.,
GB
Canon Bridge, 25 Dowgate
Hill, London EC4R 2AT,
Regatul Unit
(730) Societatea pe Acţiuni
"Fabrica de vinuri
Ciobalaccia", MD

(730) întreprinderea mixtă
“Ungheni-Vin” S.A., MD
(730) TJ Investments, Ltd.,
GB
Cannon Bridge House, 25
Dowgate Hill, London
EC4R 2AT, Regatul Unit
(730) întreprinderea mixtă
’’CEBA-VIN” S.A., MD

2

3

Cerere/
marcă

007105
007106
007107

8/1998
8/1998
8/1998

007758

7/1998

Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul criteriului, categoria obiectului
de proprietate industrială, numărul depozitului, numărul certificatului/
brevetului, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat,
informaţie privind contractul de licenţă, numărul contractului şi data înregistrării
Nr.
crt.

OPI

Nr.
depozit

Nr.
certif./
brevet

Nr.
BOPI

1

Mărci

001713
001712

1715
5766

7/1995 Zacrâtoe
8/1998 acţionemoe
obscestvo
“SOIUZPLODIMPORT”, RU

Licenţiator

Licenţiat

întreprinde
rea cu capital
străin Casa
de comerţ
“SPI-Vodcă
rusească”,
MD
Str. Ismail,
nr. 48, MD2001,
Chişinău,
Republica
Moldova

Informaţie
privind
contractul de
licenţă
1.Licenţă
exclusivă.
2.Termenul
valabilităţii de la
14.01.1999
până la
31.12.2005
3.Teritoriul
de acţiune Republica
Moldova

Nr.
contractului
şi data
înregistrării
145
14.01.1999

Anulări
Se anulează înregistrarea mărcii nr. 3807 având titularul EGRI DOHANYGYAR KFT, Hungarian Com
pany, HU cu începere de la 18.12.1998.
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VIII. Contestaţii examinate
la Comisia de Apel a AGEPI
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia
de Apel a AGEPI în decembrie 1998
Se publică următoarele date: numărul criteriului, numărul şi data depozitului,
solicitantul, denumirea OPI, data şi obiectul contestaţiei, contestatarul,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Nr. şi data
depozitului

Solicitantul

Denumirea
OPI

1

IR 677660
28.05.1997

WINDHORST
OIL
GMBH,
DE

Marca
TOTAL
FLUID
MANA
GEMENT
(verbală)

2

004670
10.05.1994

întreprinde
rea mixtă
ruso-italiană
nPO H TO MOCKBA,
RU

Marca
Из рук в
руки
(verbală)

07.08.1998
Decizia
privind
refuzul de
acordare a
certificatu
lui

3

006244
12.02.1997

Germans
Boada,
S.A.,
ES

Marca
RUBI
(combinată)

28.09.1998
Decizia de
respingere
a cererii de
înregistrare
a mărcii

Data şi
obiectul
contestaţiei
18.09.1998
Decizia de
acordare a
protecţiei
pentru
clasele 01
şi 04

♦
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Contesta
tarul
TOTAL
SA,
FR

Data
examinării
contestaţiei
18.12.1998

întreprin
18.12.1998
derea
mixtă
ruso-italiană
ПРОНТО —
МОСКВА,
RU

Germans
Boada,
S.A.,
ES

18.12.1998

Rezultatul
examinării
contestaţiei
Contestaţia
a fost
satisfăcută.
Acordarea
protecţiei
pentru
clasele 01
şi 04 a fost
anulată
Contestaţia
a fost
satisfăcută.
Decizia
privind
refuzul de
acordare a
certificatu
lui a fost
anulată.
Contestaţia
a fost
satisfăcută.
Decizia de
respingere a
cererii de
înregistrare
a mărcii a
fost anulată
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X. Materiale de informare şi documentare
din domeniul proprietăţii industriale
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Aranjamentul de la Haga referitor la depozitul
internaţional al desenelor şi modelelor
industriale*
Actul de la Haga
28 noiembrie 1960
- stat care efectuează examinare de noutate
- un stat a cărui legislaţie naţională prevede un
sistem care conţine o cercetare şi o examinare
prealabilă din oficiu, efectuate de administraţia sa
naţională şi care au ca obiect noutatea tuturor
desenelor sau modelelor depuse.

Articolul 1
1) Statele contractante sunt constituite în
Uniunea Specială pentru Depozitul Internaţional
al Desenelor şi Modelelor Industriale.
2) Numai statele membre ale Uniunii
Internaţionale pentru P rotecţia P roprietăţii
Industriale pot fi părţi ale prezentului aranjament.

Articolul 3
Articolul 2

Resortisanţii statelor contractante sau
persoanele care, fără a fi resortisanţii unuia dintre
aceste state, sunt domiciliate sau au o între
prindere industrială sau comercială efectivă şi
serioasă pe teritoriul unuia dintre statele respec
tive, pot depune desene sau modele pe lângă
Biroul internaţional.

în sensul prezentului aranjament, trebuie să
se înţeleagă prin:
- Aranjamentul din 1925 - Aranjamentul de
la Haga referitor la depozitul internaţional al
desenelor sau m odelelor industriale din 6
noiembrie 1925;
- Aranjamentul din 1934 - Aranjamentul de
la Haga referitor la depozitul internaţional al
desenelor sau m odelelor industriale, din 6
noiembrie 1925, revizuit la Londra la 2 iunie 1934;
- prezentul aranjament - Aranjamentul de
la Haga referitor la depozitul internaţional al
desenelor sau modelelor industriale, aşa cum
rezultă din prezentul act;
- regulament - Regulament de aplicare a
prezentului aranjament;
- Biroul internaţional - B iroul Uniunii
Internaţionale pentru P rotecţia P roprietăţii
Industriale;
- depozit internaţional- un depozit efectuat
pe lângă Biroul internaţional;
- depozit naţional - un depozit efectuat pe
lângă administraţia naţională a unui stat con
tractant;
- depozit multiplu- un depozit care conţine
mai multe desene sau modele;

Articolul 4
1) Depozitul internaţional poate fi efectuat la
Biroul internaţional:
1° —direct, sau
2° - prin intermediul administraţiei naţionale
a unui stat contractant, dacă legislaţia acestui stat
o permite.
2) L egislaţia naţională a o rică ru i stat
contractant poate cere ca orice depozit inter
naţional pentru care acest stat este considerat stat
de origine să fie prezentat prin intermediul
administraţiei sale naţionale. Nerespecţarea unei
astfel de dispoziţii nu afectează efectele de
pozitului internaţional în celelalte state con
tractante.
Articolul 5

- stat de origine aunui depozit internaţional
- statul contractant în care solicitantul are o
întreprindere industrială sau comercială efectivă
şi serioasă sau. dacă solicitantul are astfel de
întreprinderi în mai multe ţări contractante, acela
dintre statele contractante pe care l-a desemnat
în cerere; dacă nu are o astfel de întreprindere
într-un stat contractant’ statul în care îşi are
domiciliul; dacă nu îşi are domiciliul într-un stat
contractant, statui contractant al cărui resortisant
este;

1) Depozitul internaţional cuprinde o cerere,
una sau mai multe fotografii sau orice alte
reprezentări grafice ale desenului sau modelului,
precum şi dovada de plată a taxelor prevăzute de
regulament.
2) Cererea conţine:
1° - lista statelor contractante în care
solicitantul cere ca depozitul internaţional să-şi
producă efectele;
2° - desemnarea obiectului sau obiectelor
cărora desenul sau modelul le este destinat să fie
încorporat;

Republica Moldova a aderat la prezentul Aranjament prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30
decembrie 1993.
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3° - ,dacă solicitantul doreşte să revendice
prioritatea prevăzută la art. 9, indicarea datei, a
statului şi a numărului depozitului care dă naştere
dreptului de prioritate;
4° - orice alte inform aţii prevăzute de
regulament.
3) a) Cererea mai poate conţine:
1° - o scurtă descriere a elem entelor
caracteristice ale desenului sau modelului;
2° - o declaraţie în care să se indice numele
adevăratului autor al desenului sau modelului;
3° - o cerere de amânare a publicării aşa
cum este prevăzut la art. 6 alin. 4.
b) Exemplare sau machete ale obiectului
căruia îi este încorporat desenul sau modelul pot,
de asemenea, să fie anexate cererii.
4) Un depozit multiplu poate conţine mai
multe desene sau modele destinate a fi încor
porate în obiecte care figurează în aceeaşi clasă
a clasificării internaţionale a desenelor sau
modelelor, vizată la art. 21 alin. 2), cifra 4°.

în caz de depozit multiplu, la o parte din desenele
sau modelele cuprinse în depozitul respectiv.
c) Dacă solicitantul nu plăteşte în termenele
stabilite taxele care se impun înaintea expirării
perioadei prevăzute la lit. a) de mai sus, Biroul
internaţional procedează la radierea depozitului
şi nu face publicarea prevăzută la alin. 3) lit. a).
d) Până la expirarea perioadei prevăzute la
lit. a) de mai sus, Biroul internaţional păstrează la
secret înregistrarea unui depozit însoţit de o cerere
de publicare amânată şi publicul nu poate să ia
cunoştinţă de nici un document sau obiect referitor
la respectivul depozit.
Aceste dispoziţii se aplică fără limitare de
timp, chiar dacă solicitantul şi-a retras depozitul
înaintea expirării respectivei perioade.
5) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. 4),
publicul poate lua cunoştinţă de registru, ca şi de
toate documentele şi obiectele depuse la Biroul
internaţional.
Articolul 7
1) a) Orice depozit înregistrat la Biroul
internaţional produce, în fiecare dintre statele
contractante desemnate de către solicitant în
cererea sa, aceleaşi efecte numai dacă toate
formalităţile prevăzute de legea naţională pentru
obţinerea protecţiei au fost îndeplinite de către
solicitant şi numai dacă toate actele administra
tive prevăzute în acest scop au fost perfectate de
către administraţia acestui stat.
b) Sub rezerva dispoziţiilor art. 11, protecţia
desenelor sau modelelor care fac obiectul unui
depozit înregistrat la Biroul internaţional este
reglementată în fiecare dintre statele contractante
prin dispoziţiile legii naţionale care se aplică, în
respectivul stat, d ese n e lo r sau m odelelor
industriale a căror protecţie este revendicată pe
calea depozitului naţional şi pentru care toate
formalităţile au fost îndeplinite şi toate actele ad
ministrative au fost perfectate.
2) Depozitul internaţional nu produce efecte
în statul de origine dacă legislaţia acestui stat nu
prevede acest lucru.

Articolul 6
1) Biroul internaţional ţine Registrul inter
naţional al desenelor şi modelelor şi procedează
la înregistrarea depozitelor internaţionale.
2) Depozitul internaţional este considerat ca
fiind întocmit la data la care Biroul internaţional a
primit cererea după toate formele legale, taxele
care se plătesc o dată cu cererea şi fotografiile
sau orice alte reprezentări grafice ale desenului
sau modelului sau, dacă ele nu au fost primite
simultan, la data la care a fost îndeplinită ultima
dintre aceste formalităţi. înregistrarea poartă
aceeaşi dată.
3) a) Pentru fiecare depozit internaţional,
Biroul internaţional publică într-un buletin periodic:
1° - reproduceri în alb-negru sau, la cererea
solicitantului, reproduceri color, fotografii sau orice
alte reprezentări grafice depuse;
2° - data depozitului internaţional;
3° - informaţiile prevăzute de regulament.
b) Biroul internaţional trebuie să trimită, în
cel mai scurt termen, buletinul periodic admi
nistraţiilor naţionale.
4) a) Publicarea prevăzută la alin. 3) lit. a)
este, la cererea solicitantului amânată pe timpul
perioadei cerute de acesta. Această perioadă nu
poate depăşi un termen de 12 luni începând cu
data depozitului internaţional. Totuşi, dacă este
revendicată o prioritate, data de începere a acestei
perioade este data priorităţii.
b) în timpul perioadei prevăzute la lit. a) de
mai sus, solicitantul poate, în orice moment, să
solicite publicarea imediată sau să-şi retragă
depozitul. Retragerea depozitului poate fi limitată
numai la unu sau mai multe state contractante şi,

Articolul 8
1) în pofida dispoziţiilor art. 7, administraţia
naţională a unui stat contractant, a cărui legislaţie
naţională prevede refuzul protecţiei ca urmare a
unei examinări administrative din oficiu sau ca
urmare a opunerii unui terţ, trebuie, în caz de refuz,
să facă cunoscut, într-un termen de 6 luni, Biroului
internaţional, că desenul sau modelul nu cores
punde exigenţelor pe care această legislaţie le
impune în plus faţă de formalităţile şi actele ad
ministrative prevăzute la art. 7 alin. 1). Dacă refuzul
nu este notificat în termen de 6 luni, depozitul
internaţional produce efectele sale în statul
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b) Dacă legislaţia unui stat contractant
prevede mai multe sistem e de protecţie a
desenelor sau modelelor şi dacă unul din aceste
sisteme prevede un examen de noutate, dis
poziţiile prezentului aranjament, referitoare la
statele care practică un asemenea examen, nu
se aplică, decât în ceea ce priveşte acest sistem.

respectiv începând cu data acestui depozit. Totuşi,
în orice stat contractant care exam inează
noutatea, dacă nu a fost notificat nici un refuz, în
cursul termenului de 6 luni, depozitul naţional,
păstrându-şi în acelaşi timp prioritatea, produce
efecte în respectivul stat începând cu expirarea
termenului de mai sus, numai dacă legislaţia
naţională nu prevede o dată anterioară pentru
depozitele întocmite la administraţia sa naţională.
2) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. 1)
trebuie să fie calculat cu începere de la data la
care administraţia naţională a primit numărul
buletinului periodic în care s-a publicat înre
gistrarea depozitului internaţional. Administraţia
naţională trebuie să facă cunoscută această dată
la cererea oricăror terţi.
3) Solicitantul are aceleaşi mijloace de re
curs împotriva deciziei de respingere din partea
administraţiei naţionale prevăzute la alin. 1) ca în
cazul în care şi-ar fi depus desenul sau modelul
la această administraţie; în orice caz, decizia de
refuz tre bu ie să poată face o biectul unei
reexaminări sau unui recurs.
Notificarea deciziei trebuie să indice:
1 ° - motivele pentru care s-a stabilit că
desenul sau modelul nu corespunde exigenţelor
legii naţionale;
2° - data prevăzută la alin. 2);
3° - termenul acordat pentru a cere o
reexaminare sau să se înainteze un recurs;
4° - autoritatea căreia această cerere sau
acest recurs îi pot fi adresate.
4) a) Administraţia naţională a unui stat
contractant a cărui legislaţie naţională prevede
dispoziţii de natura celor prevăzute la alin. 1) şi
care cer o declaraţie care să indice numele
adevăratului creator al desenului sau modelului,
sau o descriere a respectivului desen sau model,
poate cere ca, într-un termen care nu poate fi mai
mic de 60 de zile începând de la trimiterea cererii
în acest sens, prin această adm inistraţie,
solicitantul să transmită, în limba în care a fost
redactată cererea depusă la Biroul internaţional:
1° - o declaraţie care indică adevăratul cre
ator al desenului sau modelului;
2 ° - o scurtă descriere care subliniază
elementele caracteristice esenţiale ale desenului
sau modelului aşa cum apar ele în fotografii sau
alte reprezentări grafice.
b) Nici o taxă nu este percepută de către
administraţia naţională pentru remiterea unei
astfel de declaraţii sau descrieri, sau pentru
eventuala lor publicare prin grija acestei admi
nistraţii.
5) a) Fiecare dintre statele contractante, a
căror legislaţie naţională prevede dispoziţii de
natura celor prevăzute la alin. 1), trebuie să
informeze Biroul internaţional despre aceasta.

Articolul 9
Dacă depozitul internaţional al desenului sau
modelului este întocmit într-o perioadă de 6 luni
de la primul depozit al aceluiaşi desen sau model
în unul dintre statele m embre ale Uniunii
Internaţionale pentru P rotecţia P roprietăţii
Industriale şi dacă prioritatea este revendicată
pentru depozitul internaţional, data priorităţii este
aceea a primului depozit.
Articolul 10
1) Depozitul internaţional poate fi reînnoit la
fiecare 5 ani printr-o singură plată, în cursul
ultimului an al fiecărei perioade de 5 ani, a taxelor
de reînnoire fixate de regulament.
2) Prin intermediul vărsăm ântului unei
suprataxe stabilite de regulament este acordat
un termen de garanţie de 6 luni pentru reînnoirile
depozitului internaţional.
3) în momentul plăţii taxelor de reînnoire
trebuie să indice numărul depozitului internaţional
şi, dacă reînnoirea nu trebuie să fie efectuată
pentru toate statele contractante în care depozitul
este pe punctul de a expira, acele state în care
reînnoirea trebuie să fie efectuată.
4) Reînnoirea poate fi limitată numai la o
parte a desenelor sau modelelor cuprinse în
depozitul multiplu.
5) Biroul internaţional înregistrează şi publică
reînnoirile.
Articolul 11
1) a) Durata protecţiei acordate de către un
stat contractant desenelor sau modelelor care au
făcut obiectul unui depozit internaţional nu poate
fi mai mică de:
1° - 10 ani începând cu data depozitului
internaţional, dacă acest depozit a făcut obiectul
unei reînnoiri;
2° - 5 ani cu începere de la data depozitului
internaţional în absenţa unei reînnoiri.
b) Cu toate acestea, dacă în virtutea
dispoziţiilor legislaţiei naţionale a unui stat
contractant care examinează noutatea, protecţia
începe la o dată posterioară celei a depozitului
internaţional, duratele minime prevăzute la'lit. a)
sunt calculate ţinând cont de punctul de curgere
a protecţiei în respectivul stat. Faptul că depozitul
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internaţional nu este reînnoit decât o singură dată
nu afectează cu nimic durata minimă a protecţiei
astfel definite.
2) Dacă legislaţia unui stat contractant
prevede, pentru desenele sau modelele care au
făcut obiectul unui depozit naţional, o protecţie a
cărei durată, cu sau fără reînnoire, este mai mare
de 10 ani, o protecţie cu o durată egală este
acordată în acest stat pe baza depozitului
internaţional şi a reînnoirilor la desenele sau
modelele care au făcut obiectul unui depozit
internaţional.
3) Orice stat contractant poate, în legislaţia
sa naţională, să lim iteze durata protecţiei
desenelor sau modelelor care au făcut obiectul
unui depozit internaţional la duratele prevăzute la
alin. 1).
4) Sub rezerva dispoziţiilor de la alin. 1) lit.
b), protecţia ia sfârşit, în statele contractante, la
data expirării depozitului internaţional, numai dacă
legislaţia naţională a acestor state nu dispune ca
protecţia să continue după data expirării
depozitului internaţional.

2) Dacă legislaţia naţională a unui stat
contractant prevede aplicarea unei menţiuni
speciale cu orice alt scop, statul respectiv va trebui
să considere această cerinţă ca îndeplinită dacă
toate obiectele prezentate publicului cu autorizaţia
titu la ru lu i d re ptu lu i asupra desenului sau
modelului, sau dacă etichetele cu care sunt
prevăzute aceste obiecte poartă menţiunea
specială internaţională.
3) Trebuie să fie considerată ca menţiune
specială internaţională simbolul D (litera majus
culă D într-un cerc) însoţită fie:
1° - de indicarea anului depozitului inter
naţional şi a numelui sau abrevierii uzuale a
numelui solicitantului, fie
2° - de numărul depozitului internaţional.
4) Simpla aplicare a menţiunii speciale
internaţionale pe obiecte sau etichete nu poate
în nici un fel să fie interpretată ca implicând
renunţarea la protecţie sau la dreptul de autor sau
la orice alt titlu când, în absenţa unei astfel de
menţiuni, această protecţie poate fi obţinută.
Articolul 15

Articolul 12

1) Taxele prevăzute de regulament cuprind:
1° - taxe pentru Biroul internaţional;
2° - taxe pentru statele contractante de
semnate de către solicitant, şi anume:
a) o taxă pentru fiecare dintre statele
contractante;
b) o taxă pentru fiecare dintre statele
contractante care efectuează examinarea noutăţii
şi implică plata unei taxe pentru a efectua această
examinare.
2) Pentru un acelaşi depozit, taxele plătite
pentru un stat contractant, în virtutea dispoziţiilor
alin. 1) cifra 2° lit. a), sunt scăzute din suma totală
a taxei prevăzute la alin. 1) cifra 2° lit. b), când
această ultimă taxă devine obligatorie pentru
respectivul stat.

1) Biroul internaţional trebuie să înregistreze
şi să publice orice schimbare care afectează
proprietatea unui desen sau unui model care face
obiectul unui depozit internaţional în vigoare. Se
înţelege că transferul proprietăţii poate fi limitat
la drepturile care decurg din depozitul internaţional
numai în unul sau mai multe state contractante
şi, în cazul depozitului multiplu, numai la o parte
a desenelor sau modelelor cuprinse în respectivul
depozit.
2) înregistrarea prevăzută la alin. 1) produce
aceleaşi efecte ca în cazul în care ar fi fost
efectuată de către administraţiile naţionale ale
statelor contractante.
Articolul 13

Articolul 16

1) Titularul unui depozit internaţional poate,
prin intermediul unei declaraţii adresate Biroului
internaţional, să renunţe la drepturile sale pentru
toate statele contractante sau numai pentru un
anumit număr dintre ele şi, în cazul depozitului
multiplu, numai pentru o parte a desenelor şi
modelelor cuprinse în respectivul depozit.
2) Biroul internaţional înregistrează decla
raţia şi o publică.

1) Taxele pentru statele co ntra cta nte
prevăzute la art. 15 alin. 1), cifra 2° sunt percepute
de către Biroul internaţional care, în fiecare an, le
varsă statelor contractante desemnate de către
solicitant.
2) a) Orice stat contractant poate declara
Biroului internaţional că renunţă să ceară taxele
suplimentare prevăzute la art. 15 alin. 1) cifra 2°
lit. a), în ce priveşte depozitele internaţionale
pentru care alte state contractante, care au
subscris la aceeaşi renunţare sunt considerate
state de origine.
b) El poate subscrie la aceleaşi renunţări în
ceea ce priveşte depozitul internaţional pentru
care el este recunoscut stat de origine.

Articolul 14
1) Un stat contractant nu poate cere, pentru
recunoaşterea dreptului, ca un semn sau
menţiune a depozitului desenului sau modelului
să fie pus pe obiectul care reprezintă acest desen
sau model.
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a) venitul lor să: acopere toate cheltuielile
serviciului internaţional al desenelor şi modelelor,
precum şi toate cheltuielile care sunt cerute de
pregătirea şi organizarea reuniunii Comitetului
Internaţional al Desenelor sau Modelelor sau de
conferinţele de revizuire a prezentului aranjament;
b) să permită menţinerea fondului de rezen/ă
prevăzut la art. 20.

Articolul 17
Regulamentul de execuţie fixează detaliile
de aplicare a prezentului aranjament şi mai ales:
1° - limbile şi numărul de exemplare în care
cererea depozitului trebuie să fie formulată,
precum şi indicaţiile pe care trebuie să le conţină
cererea:
2° - sumele, datele de scadenţă şi modul
de plată a taxelor destinate Biroului internaţional
şi statelor, inclusiv lim itările im puse taxei
prevăzute pentru statele contractante care
efectuează o examinare a noutăţii;
3° - numărul, formatul şi alte caracteristici
ale fotografiilor sau ale altor reprezentări grafice
ale fiecăruia dintre desenele sau modelele
depuse;
4° - lungimea descrierii elementelor carac
teristice ale desenului sau modelului;
5° - limitele şi condiţiile în care exemplarele
sau machetele obiectelor care reprezintă desenul
sau modelul pot fi anexate cererii;
6° - numărul desenelor sau modelelor care
pot fi cuprinse în depozitul multiplu şi alte dispoziţii
care se referă la depozitul multiplu;
7° - orice problemă privind publicarea sau
distribuirea buletinului periodic, prevăzut la art. 6
alin. 3) lit. a), inclusiv numărul de exemplare ale
buletinului care sunt date în mod gratuit admi
nistraţiilor naţionale, ca şi numărul de exemplare
care pot fi vândute la preţ redus a cesto r
administraţii;
8° - procedura notificării de către statele
contractante a deciziilor de refuz prevăzute la art.
8 alin. 1), ca şi procedura privind comunicarea şi
publicarea unor d e cizii prin g rija B iroului
internaţional;
9 ° - condiţiile în care trebuie să fie efectuate,
de către Biroul internaţional, înregistrarea şi
publicarea schimbărilor ce afectează proprietatea
unui desen sau model prevăzut la art. 12 alin. 1),
ca şi renunţările prevăzute la art. 13;
10° - destinaţia dată docum entelor şi
obiectelor legate de depozite care nu mai sunt
susceptibile de reînnoire.

Articolul 20
1) Se constituie un fond de rezervă, al cărui
plafon se ridică la 250 00Q franci elveţieni. Acesta
poate fi modificat de către Comitetul Internaţional
al Desenelor sau Modelelor, prevăzut la art. 21
de mai jos.
2) Fondul de rezervă este form at din
excedentele de încasare de la serviciul inter
naţional al desenelor şi modelelor.
3) a) Totuşi, de la intrarea în vigoare a
prezentului aranjament, fondul de rezervă este
constituit prin vărsământ, de fiecare stat, dintr-o
cotizaţie unică, calculată pentru fiecare dintre ele,
în funcţie de numărul de unităţi ce corespund
clasei căreia îi aparţine, în conformitate cu art.
13 alin 8) al Convenţiei de la Paris pentru protecţia
proprietăţii industriale.
b) Statele care vor deveni părţi la prezentul
aranjament, după intrarea sa în vigoare, vor trebui
să plătească în mod egal o cotizaţie unică.
Aceasta va fi calculată după principiile formulate
la alineatul de mai sus în aşa fel încât toate statele,
oricare ar fi data când vor deveni părţi la
aranjament, să plătească aceeaşi contribuţie pe
unitate.
4) în cazul în care valoarea totală a fondului
de rezervă ar depăşi plafonul prevăzut, surplusul
va fi periodic repartizat Statelor contractante,
proporţional cu cotizaţia-unică plătită de fiecare
dintre ele, până la concurenţa sumei totale a
acestei cotizaţii.
5) Când cotizaţiile unice au fost integral
rambursate, Comitetul Internaţional al Desenelor
sau Modelelor poate decide să nu mai fie cerute
cotizaţii unice statelor care vor. deveni, ulterior,
părţi la aranjament.

Articolul 1 8 '
D ispoziţiile prezentului aranjam ent nu
împiedică revendicarea aplicării de dispoziţii mai
largi, care ar fi acordate de legislaţia naţională a
unui stat contractant, şi nu afectează în nici un fel
protecţia acordată operelor artistice şi operelor
de artă aplicată, prin tratate şi convenţii inter
naţionale, asupra dreptului de autor.

Articolul 21
1) S-a creat un Comitet Internaţional al
Desenelor şi Modelelor alcătuit din reprezentanţi
ai tuturor statelor contractante.
2) Acest comitet are următoarele atribuţii:
1° - stabileşte regulamentul interior;
2° - modifică regulamentul de execuţie;
3° - modifică plafonul fondului de rezervă
prevăzut la art. 20;
4° - stabileşte clasificarea internaţională a
desenelor şi modelelor;

Articolul 19
Taxele Biroului internaţional, plătite pentru
servicii prevăzute pentru prezentul aranjament,
trebuie să fie fixate astfel:
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5° - studiază problem e re fe rito a re la
aplicarea şi la revizuirea eventuală a prezentului
aranjament;
6° - studiază toate celelalte probleme
referitoare la protecţia internaţională a desenelor
şi modelelor;
7° - se pronunţă asupra rapoartelor anuale
de gestiune a Biroului internaţional şi dă direc
tive generale acestui birou privind exercitarea
funcţiilor care i se cuvin în virtutea prezentului
aranjament;
8° - stabileşte un raport asupra cheltuielilor
previzibile ale Biroului internaţional pentru fiecare
perioadă trienală ce urmează.
3) D eciziile co m itetului sunt luate cu
majoritate de patru cincimi dintre membrii prezenţi
sau reprezentanţi şi care votează în cazurile
prevăzute la cifrele 1°, 2°, 3° şi 4° ale alin. 2) şi cu
majoritatea simplă în toate celelalte cazuri.
Abţinerea nu este considerată ca vot.
4) Comitetul este convocat de către direc
torul Biroului internaţional:
1° - cel puţin o dată la 3 ani;
2° - oricând, la cererea unui terţ dintre statele
contractante, sau, în caz de nevoie, la iniţiativa
directorului Biroului internaţional sau a Guvernului
Confederaţiei Elveţiene.
5) Cheltuielile de transport şi de cazare ale
membrilor comitetului cad în sarcina guvernelor
lor.

Articolul 25
1) Orice stat contractant se angajează să
asigure protecţia desenelor şi modelelor indus
triale şi să adopte, conform constituţiei sale,
măsurile necesare pentru aplicarea acestui
aranjament.
2) în momentul depunerii instrumentului său
de ratificare sau de aderare un stat contractant
trebuie să fie în măsură, conform legislaţiei sale
naţionale, să dispună ca dispoziţiile prezentului
aranjament să producă efecte.
Articolul 26
1) Prezentul aranjament va intra în vigoare
la expirarea unui termen de o lună de la data
trim iterii, de către G uvernul C onfederaţiei
Elveţiene, statelor contractante, a notificării
depunerii celor zece instrumente de ratificare sau
de aderare, dintre care cel puţin patru state care
la data prezentului aranjament, nu sunt părţi nici
la Aranjamentul din 1925, nici la Aranjamentul din
1934.
2) Prin urmare, depunerea instrumentelor de
ratificare şi de aderare va trebui să fie notificată
statelor contractante de către Guvernul Con
federaţiei Elveţiene. Aceste ratificări şi aderări îşi
vor produce efectele la expirarea termenului de o
lună de la data trimiterii acestor notificări numai
dacă, în caz de aderare, nu a fost indicată o dată
posterioară în instrumentul de aderare.

Articolul 22

Articolul 27

1) Regulamentul poate fi amendat de comitet
în virtutea art. 21 alin. 2) cifra 2° sau prin procedura
scrisă prevăzută la alin. 2) de mai jos.
2) în caz de recurgere la procedura scrisă,
amendamentele sunt propuse de către directorul
Biroului internaţional prin scrisoare circulară
adresată tuturor statelor contractante.
Amendamentele sunt considerate ca adop
tate, dacă în termen de un an de la comunicarea
lor nici un stat contractant n-a făcut cunoscută
opoziţia sa.

Orice stat contractant poate, oricând, să
notifice Guvernului Confederaţiei Elveţiene că
prezentul aranjament este aplicat tuturor sau unei
părţi a teritoriilor pentru care el asigură relaţii
internaţionale. Guvernul Confederaţiei Elveţiene
informează despre aceasta toate statele con
tractante şi aranjamentul se aplică în mod egal
teritoriilor desemnate în notificare, la o lună după
trimiterea comunicării făcute de către Guvernul
Confederaţiei Elveţiene statelor contractante,
numai dacă nu a fost indicată o dată posterioară
de notificare.

Articolul 23

Articolul 28

1) Prezentul aranjament rămâne deschis
pentru semnare până la 31 decembrie 1961.
2) El va fi ratificat şi instrum entele de
ratificare vor fi depuse pe lângă Guvernul Olandei.

1) Orice stat contractant are posibilitatea să
denunţe prezentul aranjament în numele său
propriu sau în numele tuturor sau al unei părţi a
teritoriilor care ar fi făcut obiectul notificării
prevăzute la art. 27, printr-o notificare adresată
Guvernului Confederaţiei Elveţiene. Această
denunţare produce efecte la expirarea termenului
de un an de la primirea sa de către Guvernul
Confederaţiei Elveţiene.
2) Denunţarea prezentului aranjament de
către un stat contractant nu revocă obligaţiile pe
care le-a contractat în ceea ce priveşte desenele
sau m odelele care au fă cu t obiectul unei

Articolul 24
1) Statele membre ale Uniunii Internaţionale
pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, care nu
au semnat prezentul aranjament, vor fi admise
să adere la el.
2) Această aderare va fi notificată pe cale
diplomatică Guvernului Confederaţiei Elveţiene şi,
prin aceasta, guvernelor tuturor statelor con
tractante.
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înregistrări internaţionale înainte de data la care
anularea devine efectivă.

Articolul 32
1) Semnarea şi ratificarea prezentului
aranjam ent de către un stat parte, la data
prezentului aranjament, la Aranjamentul din 1925
sau la Aranjamentul din 1934, ca şi aderarea la
prezentul aranjament al unui asemenea stat vor
fi considerate ca semnare şi ratificare a proto
colului anexat la prezentul aranjament sau ca
aderare la respectivul protocol, numai dacă
respectivul stat n-a subscris la o declaraţie
expresă în sens contrar, în timpul semnării sau
depunerii instrumentului său de aderare.
2) Orice stat contractant, care a subscris la
declaraţia prevăzută la alin. 1), sau orice alt stat
contractant care nu este parte la Aranjamentul
din 1925 sau ia Aranjamentul din 1934, poate
semna protocolul anexat prezentului aranjament
sau să adere la el. în timpul semnării sau depunerii
instrumentului său de aderare el poate declara
că nu se consideră legat prin dispoziţiile alin. 2)
a) sau alin. 2) b) ale protocolului: în acest caz,
celelalte state părţi la protocol nu sunt obligate
să aplice în relaţiile lor cu statul care a făcut uz
de acest drept dispoziţia care a făcut obiectul
acestei declaraţii. Dispoziţiile art. 23-28 inclusiv
se aplică prin analogie.

Articolul 29
1) Prezentul aranjament va fi supus la
revizuiri periodice, în vederea introducerii de
ameliorări de natură să perfecţioneze protecţia
care rezultă din depozitul in terna ţio na l al
desenelor sau modelelor.
2) Conferinţele de revizuire vor fi convocate
la cererea Comitetului Internaţional al Desenelor
sau Modelelor sau cel puţin a majorităţii statelor
contractante.
Articolul 30
1) Mai multe state contractante pot oricând
să notifice Guvernului Confederaţiei Elveţiene că,
în condiţiile precizate de această notificare:
1° - o administraţie comună se substituie
administraţiei naţionale a fiecăreia dintre ele;
2° - trebuie să fie considerate ca un singur
stat pentru aplicarea art. 2-17 ale prezentului
aranjament.
2) Această notificare nu produce efect decât
după 6 luni de la data trimiterii comunicării care
este făcută de către Guvernul Confederaţiei
Elveţiene celorlalte state contractante.

Articolul 33
Articolul 31

Prezentul act va fi semnat ţntr-un singur
exemplar, care va fi depus la arhivele Guvernului
Olandei. O copie legalizată va fi transmisă de
acesta din urmă guvernului fiecăruia dintre statele
care au semnat prezentul aranjament sau care
au aderat la el.

1) Numai prezentul aranjament leagă, în
relaţiile lor reciproce, statele părţi în acelaşi timp
la prezentul aranjament şi la Aranjamentul din
1925 sau la Aranjamentul din 1934. Totuşi,
respectivele state vor fi obligate, în cadrul relaţiilor
reciproce, să aplice dispoziţiile Aranjamentului din
1925 sau cele ale Aranjamentului din 1934, după
caz, desenelor sau modelelor depuse Biroului
internaţional anterior datei la care prezentul
aranjament le leagă în relaţiile lor reciproce.
2) a) Orice stat parte, în acelaşi timp, la
prezentul aranjament şi la Aranjamentul din 1925
este obligat să se conform eze dispoziţiilor
Aranjamentului din 1925 în relaţiile sale cu statele
care nu sunt părţi decât la Aranjamentul din 1925,
numai dacă respectivul stat nu a denunţat
Aranjamentul din 1925.
b) Orice stat parte, în acelaşi timp, la
prezentul aranjament şi la Aranjamentul din 1934
este obligat să se conform eze dispoziţiilor
Aranjamentului din 1934 în relaţiile sale cu statele
care nu sunt părţi decât la Aranjamentul din 1934,
numai dacă respectivul sfat nu a denunţat
Aranjamentul din 1934.
3) Statele care nu sunt părţi decât la
prezentul aranjament nu au nici o obligaţie faţă
de statele care sunt părţi la Aranjamentul din 1925
sau la Aranjamentul din 1934 fără a fi părţi, în
acelaşi timp, la prezentul aranjament.

Protocol
Statele părţi ale prezentului protocol au căzut
de acord asupra celor ce urmează:
1. Dispoziţiile prezentului protocol se aplică
desenelor sau modelelor care fac obiectul unui
depozit internaţional şi pentru care unul dintre
statele părţi la respectivul protocol este considerat
stat de origine.
2. în ceea ce priveşte desenele sau modelele
prevăzute la alin. 1 de mai sus:
a) durata protecţiei acordate de statele părţi
la prezentul protocol desenelor sau modelelor
prevăzute la alin. 1 de mai sus nu poate fi mai
mică de 15 ani de la data prevăzută la art. 11
alin. 1) a) sau b), după caz;
b) aplicarea unei menţiuni de rezervă pe
obiectele cărora le sunt încorporate desenele sau
modelele sau pe etichetele cu care sunt prevăzute
aceste obiecte nu poate în nici un caz să fie cerută
de către statele părţi la prezentul protocol, fie
pentru exercitarea, pe teritoriul lor, a drepturilor
care decurg din depozitul internaţional, fie cu orice
alt scop.
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Tatiana
Simanenkova

Galina
Jenicicovscaia

Natâlia
Skidan

Sofia
Sokolova

Nicolae
Glazunov

Antonina
M alahova

Veaceslav
Golomazov

3

4

5

6

7

8

Alexandru
Babac

Nume, prenume

2

Nr.
crt.
1

Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Profil activitate

9

8

7

5

4

3

2

Nr.
certificat
1

“ECONOMSERVICE”

“TREI G” S.A.

“INTELS-M DV’ S.R.L.

“Invenţie-M DV’ SA

Biroul
“BrevetMarcService”

“Invenţie-MDV” SA

Biroul
“BrevetMarcService”

Denumire de firmă

Str. Mihai Eminescu, nr. 28,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

Str. Kiev, nr. 10, bloc 2,
ap. 14, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: brevet®.marc.mldnet.com
Str. Andrei Doga, nr. 24,
bloc 1, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: in vent® invent.mldnet.com
Str. Kiev, nr. 10, bloc 2,
ap. 14, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: brevet®.marc.mldnet.com
Str. Andrei Doga, nr. 24,
bloc 1, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: invent®invent.mldnet.com
Str. Drumul Viilor, nr. 42,
bloc 3, ap. 37, MD-2021,
Chişinău,
Republica Moldova
Str. Trandafirilor, nr. 31,
bloc 1, ap. I l l , MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail:
treig ® treig. moldova SU
Str. Mihail Sadoveanu, nr. 4, bloc 1,
ap. 201, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

Adresă pentru corespondenţă

Lista mandatarilor autorizaţi9

55-40-70
55-37-24

34-15-72

24-54-48
22-33-10
24-73-11

tel.:

tel./fax:
tel.:
tel.:

72-30-21

44-62-57
49-51-40
37-61-03
32-29-23
49-31-32
21-98-81

44-62-57
49-51-40
37-61-03
32-29-23
49-31-32
21-98-81

tel./fax:
tel./fax:

tel./fax:

tel./fax:
tel./fax:
tel.:
fax:
tel./fax:
fax:

tel./fax:
tel./fax:
tel.:
fax:
tel./fax:
fax:

Telefon, fax
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Angela
Corcodel

Sergiu
Rozlovenco

Iurie
Grossu

Olga
Socolova

N atalia
Stratinscaia

Alexandra
Rotari

Valentina
Sâsoeva

Veaceslav
Solomon

9

10

11

12

13

14

15

16

Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Mărci, desene şi
modele industriale

Invenţii, soiuri de
plante, modele de
utilitate, mărci, desene
şi modele industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

18

17

16

15

14

13

12

10

Biroul
“BrevetMarcService”

“ INTELS-MDV” S.R.L.

Biroul
“ BrevetMarcService”

Biroul
“ BrevetMarcService”

“INTELS-MDV” S.R.L.

Consult-Ius S.R.L.

Gardenie SA

“FS PA T E N T ’ S.R.L.
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 134,
căsuţa poştală 233, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
e-mail: freshsys(a),hotmail.com
Str. Mitropolit Varlaam,
nr. 65, ap. 106 A,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: lilian®gardenie.mldnet.com
Str. Mihail Sadoveanu, nr. 24, bloc
1, of. 302, MD-2042, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Drumul Viilor, nr. 42,
bloc 3, ap. 37, MD-2021,
Chişinău,
Republica Moldova
Str. Kiev, nr. 10, bloc 2,
ap. 14, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail:
brevet®, marc.mldnet. com
Str. Kiev, nr. 10, bloc 2,
ap. 14, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail:
brevet®.marc.mldnet.com
Str. Drumul Viilor, nr. 42,
bloc 3, ap. 37, MD-2021,
Chişinău,
Republica Moldova
Str. Kiev, nr. 10, bloc 2,
ap. 14,MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail:
brevet®.marc.mldnet.com
72-30-21
44-11-77

44-62-57
49-51-40
32-29-23
tel./fax:
tel./fax:
fax:

44-62-57
49-51-40
32-29-23

44-62-57
49-51-40
32-29-23

72-30-21

33-81-34

22-76-05
26-27-45

23-43-40
23-80-70
56-10-82

tel./fax:
tel.:

tel./fax:
tel./fax:
fax:

tel./fax:
tel./fax:
fax:

tel./fax:

tel./fax:

tel./fax:
tel.:

tel./fax:
tel.:
tel.:
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Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Dumitru
Parasca

N atalia
Co?eleva

Pavel
§cerban

Victoria
Bliuc

Tatiana
Bodiul

21

22

23

24

25

Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Mărci, desene şi
modele industriale

Vladimir
Vavreniuc

20

27

26

Institutul Naţional al Viei
şi Vinului

Biroul
“BrevetM arcService”

24

25

“Inventa-Parasca” I.I.

"VILAD” S.R.L.

23

22

“Ambrozia” S.R.L.

21

Petru
Munteanu

19

“Ambrozia” S.R.L.

20

Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Mărci, desene şi
modele industriale

Svetlana
Munteanu

18

“FS PATENT”
S.R.L.

19

Mărci, desene şi
modele industriale

Emil
Mindicanu

17

72-13-00
73-78-55
8-268-2-16-97

tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
fax:

Str. Alexandru cel Bun, nr. 2, bloc 1,
ap. 71, MD-6800,
or. Ialoveni, Republica Moldova
Str. Alexei M ateevici, nr. 60,
M D-2012, Chişinău,
Republica Moldova

57-75-55
54-24-95

74-38-57

tel.:

49-55-93

24-01-13

24-60-26

24-60-26

23-43-40
23-80-70
56-16-26

44-62-57
49-51 -40
32-29-23

tel.:

tel.:

tel./fax:

tel./fax:

tel./fax:
tel.:
tel.:

tel./fax:
tel./fax:
fax:

Str. Kiev, nr. 10, bloc 2,
ap. 14, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail:
brevetţSLmarc.mldnet. com
Str. Suceava, nr. 110, ap. 6,
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova

Str. Mihail Kogălniceanu,
nr. 80, ap. 29, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Vlaicu Pârcălab, nr. 15,
ap. 29, MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
Bd. Moscova, nr. 2, ap. 142,
M D-2068, Chişinău,
Republica Moldova

Bd. Ştefan cel Mare, nr. 134, căsuţa
poştală 233, M D-2012, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: freshsys(a!hotmail.com
Str. Mihail Kogălniceanu,
nr. 80, ap. 29, M D-2012, Chişinău,
Republica Moldova
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Ludm ila
Andrie§

Evghenia
Corcimari

Ana
Carev

Larisa
Glazunov

Leonid
Carimov

Victor
Levinta

Kiril
Glazunov

26

27

28

29

30

31

32

Mărci, desene şi
modele industriale

Mărci, desene şi
modele industriale

Mărci, desene şi
modele industriale

Mărci, desene şi
modele industriale

Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Mărci, desene şi
modele industriale

Invenţii, modele de
utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

r

34

33

32

31

30

29

28

“TREI G” S.A.

GRAHAM &
LEVINTSA

“TREI G” S.A.

“TREI G” S.A.

Biroul
“BrevetM arcService”

Str. Trandafirilor, nr. 31,
bloc 1, ap. I l l , MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail:
treig ® treig. moldova SU
Str. Trandafirilor, nr. 31,
bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail:
treig ® treig. moldova SU
Str. Nicolai Costin, nr. 33,
MD-2050, Chişinău,
Republică Moldova
Str. Alexandru cel Bun, nr. 89,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Trandafirilor, nr. 31,
bloc 1, ap. 111,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail:
treig (5), treig. moldova SU

Str. Kiev, nr. 10, bloc 2,
ap. 14, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail:
brevet® .marc.mldnet.com
Căsuţa poştală 127, MD-2012,
: Chişinău,
Republica Moldova

*

tel./fax:
tel./fax:

tel.:
fax:

tel.:

tel./fax:
tel./fax:

tel./fax:
tel./fax:

tel.:
tel.:
fax:

tel./fax:
tel./fax:
fax:

55-40-70
55-37-24

24-40-76
24-40-63

75-38-57

55-40-70
55-37-24

55-40-70
55-37-24

24-02-12
24-47-59
24-21-61

44-62-57
49-51-40
32-29-23
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XI. Informaţie internaţională
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La sesiunea I a Grupelor de lucru
ale Comitetului permanent de tehnologii
informaţionale (CPTI) al OMPI
în perioada 16-20 noiembrie 1998 la
Geneva, la sediul Centrului internaţional de
conferinţe, s-a desfăşurat sesiunea I a Grupelor
de lucru ale Comitetului permanent de tehnologii
informaţionale (CPTI) al OMPI: Grupa de lucru
pentru infrastructuri informaţionale, Grupa de
lucru pentru securitate în domeniul informaţiei
şi Grupa de lucru pentru standarde şi do
cumentaţie. Pe agenda de lucru a sesiunii s-a
înscris examinarea unor probleme de ordin gen
eral - instrucţiuni elaborate de Plenara CPTI la
prima sesiune ţinută în iunie 1998, programul
de lucru al CPTI pentru perioada 1998-1999,
precum şi chestiuni speciale care urmează să
fie soluţionate în cadrul activităţilor curente
desfăşurate de către Grupele de lucru numite.
La sesiune a fost audiat raportul Sec
retariatului referitor la deciziile emise de Plenara
CPTI, în care se punea accentul pe strategia
CPTI, principalele obiective şi d ire cţii în
activitatea Grupelor de lucru ale CPTI, de
asemenea pe problem ele stringente con^
diţionate de generarea Reţelei informaţionale
globale a OMPI (W IPONet) şi extinderea
funcţiilor şi a volumului Bibliotecii digitale în
domeniul proprietăţii intelectuale (BDPI) a OMPI.
A fost aprobat programul de lucru al CPTI
pentru perioada bienală, conţinând 5 com
partimente în funcţie de scopurile trasate.
Concomitent a fost emisă decizia de a re
comanda acest program Plenarei CPTI în
vederea examinării, luându-se în considerare
modificările survenite în electronică în ceea ce
priveşte schimbul de informaţie.
La reuniunea Grupei de lucru pentru
infrastructuri informaţionale Biroul internaţional
(IB) al OMPI a prezentat un raport ce vizează
starea de lucruri în ceea ce priveşte proiectul
referitor la Reţeaua informaţională globală a
OMPI şi activitatea desfăşurată de către Grupa
de lucru creată în vederea materializării acestui
proiect. A fost sisţinută ideea de realizare a
proiectului în cauză pe etape, ceea ce va înlesni
evaluarea prom ptitudinii şi a im portanţei
acţiunilor întreprinse. Mai mult ca atât, dată fiind
stringenţa şi importanţa asistenţei acordate
oficiilor de brevete la fiecare etapă de generare
a WIPONet, Grupa a examinat necesitatea
clasării oficiilor de brevete pe categorii, în funcţie
de nivelul cerut de asistenţă, susţinere şi
reechipare.

în cele din urmă Grupa s-a adresat la
Secretariatul OMPI cu rugămintea de a sprijini
WIPONet, de a genera un şir de reţele regionale
destinate să furnizeze informaţie despre WIPONet
şi de a da unei ample publicităţi materialelor cu
conţinut informativ referitoare la WIPONet şi la
metodele de difuzare a informaţiei.
La reuniunea Grupei de lucru pentru se
curitate în domeniul informaţiei, în baza unei analize
succinte efectuate de IB a posibilităţilor potenţiale
ale comerţului electronic, infrastructura şi im
plementarea acestui sistem de către oficiile de
proprietate intelectuală, au fost examinate diverse
laturi ale securităţii în domeniul informaţiei: de la
efectele legislaţiilor naţionale asupra protecţiei
proprietăţii private asupra datelor până la pre
zentarea unei informaţii de sinteză privind practica
de asigurare a securităţii în reţeaua informaţională.
Participanţii la sesiune au consemnat că în
cadrul WIPONet securitatea la nivelul cererilor este
o condiţie directoare pentru utilizatorişi că la etapele
ulterioare de generare a Reţelei informaţionale glo
bale trebuie examinate aspectele ce vizează integ
ritatea fizică a personalului. A fost lansată propune
rea de a elabora politica generală a securităţii, fiind
delimitate în prealabil principiile şi regulile acesteia,
precum şi de a coordona principalele proiecte în
acest domeniu cu statele membre ale OMPI în
vederea studiului proiectelor şi al tehnologiilor ce
vor asigura securitatea la nivelul cererilor. De punctat că Grupa numită a examinat unele
aspecte tehnice legate de tra nsfe ru l de do 
cumentaţie referitoare la prioritate prin reţea,
prezentate în mod ilustrativ de către Oficiul de
brevete din SUA, în baza reţelei particulare virtuale
tripartite de securitate TSVPN.
S-a stabilit că pentru acordarea de asistenţă
în analiza şi schimbul de informaţie între statele IB
trebuie elaborat un pachet de mijloace ce va asigura
realizarea contactelor W W W şi altor solicitări de
surse de securitate în dom dniul inform aţiei,
coordonarea creării unei Grupe ad-hoc compuse din
experţi din statele pertinente şi asigurarea unor
condiţii favorabile de activitate a acesteia.
La reuniunea Grupei de lucru pentru standar
de şi documentaţie o mare atenţie a fost acordată
revizuirii următoarelor standarde OMPI: St. 14, St.
30, St. 31, St. 32, St. 33, St. 35, St. 40. Standardele
enumerate se referă la categoria celor preponderent
influenţate de tehnologiile informaţionale uzuale în
domeniu.
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A fost prezentată în vederea examinării
varianta finalizată a St. 14 (Recomandări asupra
modului de indicare a referinţelor citate într-un
document de brevet), şi s-a decis în mod unanim
să fie recomandată ulterioarei Plenare a CPU în
vederea aprobării şi implementării la oficiile de
brevete cu începere de la 1 aprilie curent. într-o
mare măsură, modificările operate în prezentul
standard se referă la subparagraful 12 (a)(v) (în
prezenta ediţie, subparagraful 11 (a)(v)), la nota 2
din acest subparagraf şi la paragraful 13 (textul
St. 14 este inclus în Anexa IV la Raport).
La sesiune s-a apreciat lucrul asupra
sarcinii 7 (b) finalizat. De relevat, însă, că la
propunerea Oficiului de brevete din SUA (re
vizuirea unor standarde OMPI) şi luându-se în
considerare necesitatea identificării uniforme a
docum entaţiei de brevet utilizând codurile
rectificate, precum şi a elucida necesitatea
introducerii în textul St. 14 a unor prevederi
referitoare la citarea nu numai a documentaţiei
de brevet, dar şi a documentaţiei altor obiecte de
proprietate industrială, Grupa de lucru a re
comandat următoarei Plenare a CPU a crea alte
două sarcini ce vor avea drept obiect aceste
probleme.
S-au reliefat performanţele înregistrate la
definitivarea pachetului de standarde OPMI (St.
30, St. 31, St. 32, St. 33, St. 35, St. 40), referitoare
la înregistrarea şi schimbul de informaţie pe
suporturi electronice.
Varianta finală a St. 33, aprobată la sesiune
şi care fost examinată la oficii fără obiecţii, va fi
recomandată Plenarei CPU în vederea aprobării
şi aplicării în practică.
în contextul dezbaterilor referitoare la
necesitatea înregistrării unor nume de domenii
comune în bazele de date ale BDPI, Grupa de

IP®

lucru a consemnat că analiza modalităţilor ce vor
asigura generarea de interfeţe unificate destinate
utilizatorilor, urmează să fie efectuată ulterior în
cadrul activităţii BDPI în baza unui proiect satelit,
acordând o atenţie deosebită evoluţiei sistemului
de coordonare Z39.50.
Mai mult ca atât, participanţii la sesiune au
menţionat cu satisfacţie realizările înregistrate de
IB la implementarea proiectului de generare a
BDPI a OMPI şi au aprobat măsurile trasate.
Printre acestea se numără: dezbateri privind
contactele cu serviciul Esp@ cenet al OEB,
utilizarea experimentală a datelor destinate BDPI
ce provin de la oficiile de brevete din India şi China,
asigurarea şi testarea accesului on-line la bazele
de date din domeniul comerţului în decurs de şase
luni, cu începere din februarie 1999.
Cu o deosebită atenţie a fost audiat
comunicatul Secretariatului ce vizează asistenţa
acordată de către OMPI oficiilor de brevete în
achiziţionarea de informaţie în domeniul brevetelor
stocată pe CD-ROM-uri. în particular, colecţia
GLOBALPat de CD-ROM-uri a fost expediată la
trei organizaţii şi 39 oficii de brevete naţionale.
Delegaţia SUA a confirmat încă o dată că
oficiul de brevete din ţară va publica datele
referitoare la brevete şi mărci pe discuri digitale DVD-ROM, u tilizând produsul de program
Dataware II.
La sesiune, de un mare interes şi acceptare
unanimă din partea participanţilor s-a bucurat
demonstrarea de către delegaţia din Uzbekistan
şi Secretariatul OMPI a realizărilor în domeniul
tehnologiilor informaţionale.
E la b o ra t în b a z a p ro ie c tu lu i d e R a p o rt S C IT /
W G /1 /1 2 R ro v d in 2 0 .1 1 .1 9 9 8 .
în to c m it d e G a lin a G la z a c e v

s m d

❖
Directorul General al OMPI informează că
la 12 noiembrie 1998 Guvernul Regatului Lesotho
a depus instrumentul de aderare la Aranjamentul
de la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor (1979). Aranjamentul de la Madrid va in
tra în vigoare în ceea ce priveşte Regatul Lesotho
cu începere de la 12 februarie 1999.
❖
La 12 noiembrie 1998 Guvernul Regatului
Lesotho a depus instrum entul de aderare la
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid
privind înregistrarea internaţională a mărcilor
(1989). Protocolul numit va intra în vigoare în ceea
ce priveşte Regatul Lesotho cu începere de la 12
februarie 1999.
❖
Guvernul Japoniei a depus la 24 noiembrie
1998 instrum entul de aderare la C onvenţia

I

internaţională privind protecţia realizărilor în
selecţie (UPOV) (Actul din 1991). Japonia este a
noua ţară care a ratificat acest Act al Convenţiei.
Actul din 1991 a intrat în vigoare în ceea ce priveşte
Japonia peste o lună de la data depunerii in
strumentului de aderare, adică la 24 decembrie 1998.
•>
La 3 decembrie 1998 Guvernul Regatului
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a depus
instrumentul de ratificare a Convenţiei inter
naţionale privind protecţia realizărilor în selecţie
(UPOV) (Actul din 1991). Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord este a zecea ţară care a
ratificat Actul menţionat al Convenţiei. Actul din
1991 a intrat în vigoare în ceea ce priveşte Regatul
Unit peste o lună de la data depunerii instrumentului
de ratificare, la 3 ianuarie 1999.
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Перевод

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ф и ц и а л ь н ы й Б ю л л ет ен ь П р о м ы ш л е н н о й С о б с т в е н н о с т и
с о д е р ж и т р а з н о о б р а з н у ю и н ф о р м а ц и ю . С п е ц и а л ь н ы е главы
п о св я щ ен ы и з о б р е т е н и я м , п о л езн ы м м одел я м , тов ар н ы м зн ак ам ,
н а и м ен о в а н и я м м е с т п р о и с х о ж д е н и я тов ар ов , п р ом ы ш л ен н ы м
м о д ел я м и р и с у н к а м . П о т р е б и т е л и э т о й и н ф о р м а ц и и с м о г у т
п р о сл ед и т ь ю р и д и ч е с к о е п о л о ж е н и е зая в о к на п о л у ч е н и е .
охран ы , зап атен тов ан н ы х и зар еги стр и р ов ан н ы х объ ек тов
п ром ы ш лен н ой со б ст в ен н о ст и на тер р и тор и и Р есп убл и к и
М олдова. Б ю л етен ь с о д е р ж и т с п ец и а л и зи р о в а н н ы е е ж е м е с я ч н ы е
п ол угоди чн ы е ук азател и . В Б ю л летен е п убл и к ую тся
оф и ц и альн ы е док ум енты , п ол ож ен и я , м еж дун ар одн ы е
соглаш ен и я, д в у ст о р о н н и е договоры , норм ы и стан дар ты в
д а н н о й о б л а ст и и т.д.
Ж е л а ю щ и е м огут в о сп о л ь зо в а т ь ся с т р а н и ц а м и Б ю л л етен я
для р ек л а м и р о в а н и я о б ъ ек т о в п р о м ы ш л ен н о й с о б с т в е н н о с т и и
д р у г о й д е я т ел ь н о ст и .

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности можно приобрести
в Государственном Агентстве по Охране Промышленной Собственности,
ул Андрей Дош 24/1, цена одного экземпляра - 15 лей.
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Выписка двухбуквенных кодов Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности
(ВОИС) для представления наименований государств, а также международных организаций
издающих или осуществляющих регистрацию патентных документов
УУО Всемирная организация интеллектуаль
ной собственности
(ВОИС)
1В
Международное Бюро
Всемирной органи
зации интеллекту
альной собственности
ЕР Европейское патен
тное ведомство
(ЕПВ)
ЕА Евразийское патен
тное ведомство
(ЕАПВ)
ОА Африканская орга
низация интеллекту
альной собственноссти (ОАПИ)
АР Африканская регио
нальная организация
промышленной соб
ственности (АРИПО)
ЕМ Ведомство по гармо
низации на внутрен
нем рынке (товарные
знаки и промышлен
ные образцы)
ВХ Ведомство по товар
ным знакам и про
мышленным о б р а з
цам Бенелюкса
Ай Андорра
АЕ Объединенные Араб
ские Эмираты
АР Афганистан
Ав Антигуа и Барбуда
А1
Ангилья
А1. Албания
АМ Армения
АИ Антильские Острова
АО Ангола
АЯ Аргентина
АТ Австрия
Аи Австралия
АУУ Аруба
А2 Азербайджан
ВА Босния и Герцего
вина
ВВ Барбадос
ВО Бангладеш
ВЕ Бельгия
ВЯ Буркина Фасо
ВО Болгария
ВН Бахрейн
В1
Бурунди
В)
Бенин
ВМ Бермудские Острова
вы Бруней
ВО Боливия
ВЯ Бразилия
вб
Багамские острова
ВТ Бутан
ВУ Остров Буве
ВУУ Ботсвана
ВУ Беларусь
В2 Белиз
СА Канада
Демократическая Рес
со
публика Конго

СР

Ц ен тр ал ьн о -А ф р и 
канская Республика
Конго
се
СН Швейцария
С1
Кот д’Ивуар
с к Острова Кука
С1 Чили
см Камерун
СИ Китай
Колумбия
со
ся
Коста-Рика
си
Куба
СУ Зеленого мыса о с
трова
СУ Кипр
С2 Республика Чехия
ОЕ Германия
0)
Джибути
ок Дания
ом Доминика
0 0 Доминиканская Рес
публика
02 Алжир
ЕС Эквадор
ЕЕ Эстония
ЕЭ Египет
ЕН Западная Сахара
ЕЯ Эритрея
ЕБ Испания
ЕТ Эфиопия
Финляндия
Н
Фиджи
п
ГК
Фолклендские (Ма
львинские) Острова
РО Острова Фаро
РЯ Франция
Габон
вА
Соединенное Коро
вв
левство
Гренада
во
вЕ Грузия
в н Гана
Гибраптар
в1
Гренландия
эь
эм Гамбия
е й Гвинея
э о Экваториальная Гви
нея
в я Греция
ОБ Южная Джорджия и
Острова Южного
Сандвича
Гватемала
вт
вУУ Гвинея-Биссау
ЭУ Гайана
НК Гонконг
ни Гондурас
ня Хорватия
Гаити
нт
ни Венгрия
ю
Индонезия
Ирландия
1Е
Израиль
и
Индия
ш
10
Ирак
Иран (Исламская Ре
1Я
спублика)

/Б
1Т
.1М
.10
JP
КЕ
Кв
КН
К1
КМ
КЫ
КР

КЯ
КУ/
КУ
К2
1-А
ЬВ
ЬС
Ы
1_К
ЕБ
И
Ш
ЬУ
ЬУ
МА
МС
МО
Мв
МК

М1.
ММ
МИ
МО
МР
МЯ
МБ
МТ
М11
МУ
МУУ
МХ
МУ
М2
ИА
ИЕ
N0
N1
N1
N0
ИР
ИЯ
N2
ОМ
РА
РЕ
Рв
PH

108

Исландия
Италия
Ямайка
Иордания
Япония
Кения
Кыргызстан
Камбоджия
Кирибати
Коморские Острова
Сент-Кристофер
и Невис
Корея (Народно-Де
мократическая Рес
публика)
Корея (Южная)
Кувейт
Каймановы Острова
Казахстан
Лаос
Ливан
Сент-Люсия
Лихтенштейн
Шри-Ланка
Либерия
Лесото
Литва
Люксембург
Латвия
Ливия
Марокко
Монако
Республика Молдова
Мадагаскар
Македония(бывшая Республика
Югославия)
Мали
Мианмар
Монголия
Макао
Острова Северной
Марианы
Мавритания
Монтсеррат
Мальта
Маврикий
Мальдивы
Малави
Мексика
Малайзия
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Никарагуа
Нидерланды
Норвегия
Непал
Науру
Новая Зеландия
Оман
Панама
Перу
Папуа-Новая
Гвинея
Филиппины

РК
РЕ
РТ
РУУ
РУ
ОА
(ТО
ли
ЙУУ
БА
БВ
БС
БО
БЕ
БО
БН
Б1
БК
БЕ
БМ
БЫ
БО
Б1?
БТ
БУ
БУ
Б2
ТС

ТО
ТО
ТН
и
тм
тц
то
ТР
Т1*
тт
ТУ
ТУУ
Т2
ид
ЕГО
ЦБ
иу
иг
УА
УС
УЕ
УО
уц
уи
УУБ
УЕ
уи
2А
2М
2УУ

Пакистан
Польша
Португалия
Палау
Парагвай
Катар
Румыния
Российская
Федерация
Руанда
Саудовская Аравия
Соломоновы острова
Сейшельские
Острова
Судан
Швеция
Сингапур
Остров Святой
Елены
Словения
Словакия
Сьерра-Леоне
Сан-Марино
Сенегал
Сомали
Суринам
Сан-Томе
и Принсипи
Сальвадор
Сирия
Свазиленд
Острова Турк и Кай
кос
Чад
Того
Тайланд
Таджикистан
Туркменистан
Тунис
Тонга
Восточный Тимор
Турция
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тайвань
Танзания
Украина
Уганда
США
Уругвай
Узбекистан
Ватикан
Сан-Винсент
и Гренадины
Венесуэла
Виргинские Острова
(Британские)
Вьетнам
Вануату
Самоа
Йемен
Югославия
Ю жно-Африканская
Республика
Замбия
Зимбабве

MD - BOPI 1/1999

I. Изобретения
Заявки на изобретения
•

•

•

•

•

Информация, опубликованная в разделах I и II на русском языке, служит
только для ознакомления с ней заинтересованны х лиц и не является
официальной. Приведенные в этих разделах библиографические данные
к реф ератам являю тся не полными и предназначены для оты скания
полных библиографических данных, опубликованных в разделах I и II
официальной части бюллетеня на государственном языке.
О писания к заявкам на патенты на изобретения, реф ераты которых
опубликованы в BOPI, находятся в читальном зале библиотеки AGEPI,
общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть
заказаны их ксерокопии.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии
с Договором о Международной Патентной Кооперации (РСТ), участницей
которой является Республика Молдова, публикую тся на английском
я з ы к е в Б ю л л етен е М еж д у н ар о д н ы х З а я в о к на В ы дачу П атен та
(РСТ GAZETTE). В Бюллетене приводятся библиографические данные,
р е ф е р а т и, если необходимо, ч ер теж . Б ю ллетень общ ед оступ ен в
библиотеке AGEPI.
О писания к меж дународны м заявкам на патенты на изобретения,
рефераты которых опубликованы в РСТ GAZETTE, находятся в читальном
зал е би б л и о тек и AGEPI, общ ед оступ н ы для о зн ак о м л ен и я , а за
дополнительную плату могут быть заказаны их ксерокопии.
Сведения о заявках на выдачу евразийского патента в соответствии с
Е вразийской П атентной К онвенцией, участницей которой является
Республика Молдова, публикую тся на русском язы к е в Бю ллетене
Е в р а зи й с к о го П а тен тн о го В едом ства. В Б ю л л ете н е п р и в о д я т с я
б и бли ограф и чески е данны е, р е ф е р а т и, если необходимо, чертеж .
Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.
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КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКА
ЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТ
ВИИ СО СТАНДАРТОМ БТ.16:

(11)
(13)

Номер патента
Код вида документа в соответствии
со Стандартом СТ.16 ВОИС
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Н ом ер, п р и сво ен н ы й п р и о р и т е т 
ной заявке
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(41) Дата выкладки для всеобщего о зн а 
комления заявки на выдачу патента
непрошедшего экспертизу
(43) Дата публикации реш ения о выдаче
патента без проведения экспертизы по
существу
(44) Дата публикации реш ения о выдаче
патента прош едш его эксп ерти зу по
существу
(45) Дата выдачи патента
(51) М еждународная патентная кл асси 
фикация
(54) Н азвание изобретения
(56) Список документов —прототипов
(57) Реферат или формула изобретения
(62) Н ом ер и дата подачи более ранней
заявки, из которой выделен н астоя
щий документ
(71) И м я за я в и т е л я , код с тр а н ы (СТ.З
ВОИС)
(72) И м я и з о б р е т а т е л я , к о д с т р а н ы
(СТ.З ВОИС)
(73) Имя владельца патента, код с т р а 
ны (СТ.З ВОИС)
(74) Имя патентного поверенного
(85) Дата перехода к национальной п р о —
цедуре в соответствии с РСТ
(86) М еждународная заявка РСТ номер и
дата
(87) М е ж д у н ар о д н а я п у б л и кац и я РСТ:
номер и дата
(10)* О хранный документ бывшего СССР
(словесное обозначение вида д о к у 
мента, № документа, код страны)
(30)* Приоритетные данные заявок з а р е 
гистрированных в Патентном Ведом —
стве б ы вш егоС С С Р (№ докум ента,
дата подачи заявки, код страны)

Международная патентная
классификация:
А — Удовлетворение жизненны х потреб
ностей человека.
В — Различные технологические процес —
сы.
С — Химия и металлургия.
О — Текстиль и бумага.
Е — Строительство. Горное дело.
Е — М ехан и к а: о свещ ен и е, отопление,
двигатели и насосы, оружие и б о е 
припасы, взрывные работы.
С — Физика.
Н — Электричество.

А — первый уровень публикации: опубли —
кованная, не прошедшая экспертизу
заявка на выдачу патента на изобре —
тение.
В1 — второй уровень публикации: опубли —
к о в а н н а я , п р о ш е д ш ая э к с п е р т и з у
заявка на выдачу патента на и з о 
бретение (применяется в публикациях
есл и д о к у м е н т с код ом А н е бы л
опубликован).
В2 — второй уровень публикаци: опубли —
к о в ан н а я , п р о ш е д ш ая э к с п е р т и з у
заявка на выдачу патента на изобре —
те н и е (п р и м е н я е т с я в п у б л и к а ц и 
ях, которые следуют за публикациями
с кодом А).
С 1 —третий уровень публикаций: описание
изобретения к патенту (применяется
в публикациях если документ с кодом
В1, В2 не был опубликован).
С2 —третий уровень публикации: описание
изобретения к патенту (применяется
в п у б л и к а ц и я х к о т о р ы е сл ед у ю т
публикации с кодом В1, В2).
Е1 — второй уровень публикации: публи
кация реш ения о выдаче патента на
и з о б р е т е н и е под о т в е т с т в е н н о с т ь
заявителя, без проведения экспертизы
по существу (применяется в публика —
циях если документ с кодом А не был
опубликован).
Б2 — второй уровень публикации: публи
кация реш ения о выдаче патента на
и з о б р е т е н и е под о т в е т с т в е н н о с т ь
заявителя, без проведения экспертизы
по существу (применяется в публика —
ц и ях к о то р ы е следую т п у б л и к а 
ции с кодом А).
в 1 —третий уровень публикации: описание
изобретения к патенту, вы данному
под ответственность заявителя, без
проведения экспертизы по существу
(применяется в публикациях если до —
кументы с кодом Б1 ,Б2 не были опуб
ликованы).
С2 —третий уровень публикации: описа —
ние изобретения к патенту, вы д ан 
ному под ответственность заявителя,
без проведения экспертизы по с у 
щ еству (применяется в публикациях
которые следуют публикации с кодом
Р1, Р2).
Р1 — третий уровень публикации; патент на
сорт растения (применяется в публи —
кациях, если документ с кодом В не
был опубликован).
Р2 — третий уровень публикации; патент на
сорт растения (применяется в публи —
кациях следующих за публикацией с
кодом В).
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(21)
(54)

(57)

96-0224 (13) А
П роизводны е 1 -[М -(г а л о -3 ~ п и р и д и л м е т и л )1 -Г М ~ м е т и л а м и н о - 1 а л к и л а м и н а -2 -н и т р о э т и л е н а для
борьбы с блохами у домаш них ж и 
вотных
Заявлено соединение формулы (I):

ф енолы из какао или полиф енолы ,
о б о га щ ен н ы е п р о ц и а н и д и н а м и из
какао. Кроме того, заявлено исполь
зование экстракта из какао в про —
т и в о о к и с л и т е л ь н о й ,: з а щ и т н о й и
ингибирующей топоизом еразу ком 
позиции.
П. формулы: 26
Фиг.: 20

(21)
(54)
где На1 — галоген, наприм ер фтор,
хлор, бром или иод;
И, — водород, С, —С6 — алкил или С3—
С7 — циклоалкил;
— водород, С, —С6 — алкил или С3—
С7 — циклоалкил и
— водород, С, —С6 — алкил,
для защ иты от блох домаш них ж и 
вотн ы х, о с о б ен н о к о ш е к и соб ак,
путем систематического применения
ч е р е з пи щ евари тел ьн ы й тр а к т или
кровь животных.

(57)

П. формулы: 28

(21)
(54)

97-0165 (13) А
П р о т и в о о п у х о л е в ы й э к с т р а к т из
какао и способ его получения
(57) Изобретение относится к медицине и
в частности к онкологии.
В изоб ретен и и заявлен экстракт из
какао н а осн ове пол и ф ен ол ов или
полифенолов, обогащенных проциа —
нидинами, способ получения этого
э к с т р а к т а и его и с п о л ь з о в а н и е в
качестве противоопухолевого средства
и а н ти о к с и д а н та . Т а к ж е за я в л е н а
п роти вооп ухолевая ком п ози ц и я,
содержащая полифенолы из какао или
полифенолы, обогащенные проциа —
нидинами из какао, и способ лечения
пациентов с применением этой ком —
позиции, Помимо этого, заявлен набор
для л е ч е н и я п а ц и е н то в п р о т и в о 
опухолевым средством, включающий в
себя полифенолы из какао или поли —
ф енолы , об огащ ен н ы е п р о ц и а н и динам и из какао, а та к ж е ли оф и —
ли зован н ую п ротивоопухолевую
ком п о зи ц и ю , с о д ер ж а щ у ю п оли —
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97-0009 (13) А
М етоды и н д у ц и р о в а н и я т о л е р а н 
тности Т -к л е т о к к тр ан сп л ан тац и и
органов или тканей
И зо б р е т е н и е о тн о с и тся к области
м едицины , в ч астн о сти , к т р а н с 
плантологии и м ож ет быть исполь
зовано на подготовительном этапе при
пересадке органов и тканей.
Сущность изобретения заключается в
том, что пациенту вводят аллогенную
и ли к с е н о г е н н у ю к л е т к у , о п р е 
деляющую антигены донора и и м е 
ющую лиганду на поверхности клетки,
взаимодействующую с рецептором на
п о в е р х н о с ти Т —к л е тк и п а ц и ен та,
определяющего функцию эф ф ектора
п ом ощ и за в и с и м о й от к о н т а к т а и
антагонист рецептора, ингибирующего
взаи м од ей стви е лиганды с р е ц е п 
тором. Такж е предложен метод л ече—
ния диабета, вклю чаю щ ий введение
пациенту аллогенных или ксеногенных
клеток, оп ределяю щ и х антигены
д о н о р а, а н та го н и с та др39 и п а н 
креатических островков.
П. формулы: 50
Фиг.: 13

(21)
(54)
(57)

97-0077 (13) А
С п орти вн ы й ги м н асти ч ески й к о м 
плект Д ум итру Гросу
И зо б р е т е н и е о тн о с и т ся к области
с п о р та, а и м ен н о к с н а р я д а м для
ф изических упражнений, состоящим
и з н е с к о л ь к и х ч а с т е й и и сп о л ь
зующимся детьми школьного возраста,
а т а к ж е с п о р т с м е н а м и —р а з р я д —
никами.
С портивны й гим настический к о м 
плект состоит из складного прям оу—
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гольного каркаса 1, выполненного в
виде рамы, связанной вертикальными
стойками 4, 5 и 6, шарнирного узла 11,
мобильного колеса 19, комплексной
л естн и ц ы 23, к о то р ая в го р и зо н —
тальном
полож ении
служ ит
"горизонтальным рукоходом", брусья,
мобильное приспособление для бума
49, мобильный тренаж ер 42, верхняя
гори зон тал ьн ая цельная м еталли—
ческая балка 50, на котором наве—
шиваются кольца 51 для закрепления
различных висячих тренажеров: канат,
ж ер д ь для л азан ь я, в ер ево ч н ая
л естн и ц а, ги м н асти ч еск и е кольца,
качели, мячи, эспандеры и др. висячие
тренажеры.

тельных изделий содержит наружную
к ар то н н у ю к о р о б к у 15, им ею щ ую
прямоугольные передню ю , заднюю,
верхнюю, нижню ю и боковые панели,
и внутренний каркас 12.
Наружная картонная коробка 15 имеет
вер х н ю ю 16 и н и ж н ю ю 17 части ,
соединенные меж ду собой по линии
ш а р н и р а , п р о х о д я щ е й по за д н е й
панели н ар у ж н о й ко роб ки п а —
раллельно верхней и ниж ней граням
задней панели.
Н иж няя грань 20 передней верхней
ч а с т и 16 п а н е л и и м е е т ч а с т ь не
параллельную линии шарнира.
П. формулы: 9
Фиг.: 9

П. формулы: 6
Фиг.: 7
(21)
(54)
(21)
(54)
(57)

97-0206 (13) А
Дисковая пила
И зобретение относится к режущ им
инструментам для обработки дерева
или металла, в частности, к дисковым
пилам и м ож ет быть использовано в
у стр о й ств ах , с о д ер ж ащ и х см еж но
р а с п о л о ж е н н ы х д ва д и с к а в р а 
щающихся в противоположных н а 
правлениях.
Дисковая пила (1) содерж ит зубья с
боковыми сторонами (4 и 7) парал
лельными боковым плоскостям (2 и 3)
диска пилы. Боковая сторона (4) зуба
вы ступает относительно боковой
плоскости (3) диска, а боковая сторона
(7) утоплена относительно боковой
плоскости (2). Боковая сторона (4) зуба
соединена с боковой плоскостью (3)
диска наклонной плоскостью (5). Диск
пилы может иметь сквозные отверстия
или каналы,

(57)

П. формулы: 9
Фиг.: 4

(21)
(54)
(57)

97-0188 (13) А
С п особ и устан овк а для очистки
сточных вод
И з о б р е т е н и е п р е д н а з н а ч е н о для
обработки сточных вод, в частности
для оч и стки городских к а н а л и з а 
ционны х и промыш ленных сточных
вод.
Способ предусматривает их биоло
ги ч ес к у ю о б р а б о т к у д а в л е н и е м с
последующим редуцированием д а в 
ления до такой степени, чтобы оно
оставалось выше наружного давления.
Редуцирование давления используют
для отвода твердых тел путем ф л о 
тации разреженным газом, а также для
начала процесса ф ильтрации и /и л и
д ези н ф и ц и р о в ан и я. Б иологическая
обработка под давлением вклю чает
добавление кислорода и б и о л о 
гическую нитрификацию сточных вод
преимущественно для отвода аммиака.
Установка для обработки сточных вод
п р е д у см а тр и в ае т ср ед ств а, о б е с 
п еч и в аю щ и е р е а л и за ц и ю п ри ем ов
способа.
П. формулы: 18
Фиг.: 1

97-0147 (13) А
Пачка для курительных изделий
И зоб ретен и е относится к табачной
промыш ленности, а именно к у п а 
к о в к а м д ля т а б а ч н ы х и зд е л и й , в
частности к пачкам для сигарет.
П редлагаем ая пачка 10 для к у р и 

(21) 96-0212 (13) А
(54) Аналоги ацилфульвена в качестве
противоопухолевых средств
(57) П ред л ож ен способ и н ги б и р о ван и я
роста опухолевых клеток у субъекта,
предусматривающий контактирование
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опухоли с терапевтическим к о л и 
чеством аналога ацилфульвена, име —
ю щ его стр у к т у р у (I), п ри ч ем этот
аналог способен ингибировать рост
опухолевых клеток без чрезм ерной
токсичности для субъекта

(21)
(54)

(57)

(I)

где R обозначает:
СН*ОН, СК*-

О

- “

'

о
ah—

оенз, вг, dfeOCHi

П. формулы: 32

a R, о б о зн а ч а е т алкил, арил, N H 2,
NH (алкил) или М(алкил)2.
П, формулы: 10
Фиг.: 11

(21)
(54)
(57)

(21)
(54)
(57)

96-0172 (13) А
Производные 5,6-дигидропирона ингибиторы п ротеазы и ан ти в и 
русные агенты
Настоящ ее изобретение относится к
новым производным 5,6—дигидропи—
рона и к родственны м структурам ,
которы е потенциально ингибирую т
аспартил протеазу HIV, блокируя его
инфекционность.
П р о и зв о д н ы е 5,6 —д и ги д р о п и р о н а
и с п о л ь зу ю т с я для н о в ы х м етод ов
лечения инфекций, бактериальных и
вирусных болезней, включая СПИД.
О бьектом н астоящ его и зо б р етен и я
являются методы получения м ного
функционального 5,6—дигидропирона
и родственных с ним структур.

96-0282 (13) А
Замещенные гетероциклами п и р и дины в качестве гербицидов
Зам ещ енны е гетероциклами пири —
дины формулы:

где X обозначает атом кислорода или
серы;
А обозначает замещенную п яти — или
ш естичленную азотсодерж ащ ую
гетероциклическую группу;
В обозначает замещенную п яти — или
ш естичленную циклическую у г л е 
водородную, алкильную, алкенильную,
алкинильную , арильную или а р а л 
кильную группу или им еет одно из
значений, приведенных для группы А;
R о б о з н а ч а е т а т о м г а л о г е н а или
алкильную группу, галоалкильную
группу, группу алкокси, группу а л —
килтио или группу диалкиламино, а т
равно 0, 1 или 2 в качестве гербицидов.
П. формулы: 18

П. формулы: 25
Фиг.: 1

(21)
(54)
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96-0137 (13) А
Терапевтические производные пеп
тидов
И зо б р е те н и е о тн о си тся к п р о и з 
водным биологически активных пеп —
тидов используем ы х в м едицине, в
частности в онкологии.
Задачей изобретения является прод —
ление биологической активности
пептидов.
Производные биологически активных
п еп ти д о в, с о гл ас н о и зо б р е т е н и ю ,
содержат один или несколько замес —
тителей, в которы х радикалы могут
им еть различны е значения, где как
минимум одна из пептидны х цепей
прикреплена к каж дом у из з а м е с 
тителей связью СО — N. СН2 — N или
Б 0 2 — N между заместителем и атомом
азота либо из N — окончания или из
боковой цепочки одной из пептидных
цепей.
М одиф ицированны е таким образом
производные пептидов обладают более
высокой и продленной биологической
активностью и используются в тера —
певтических количествах при лечении
рака.

96-0389 (13) А
Способ непрерывной варки сусла

MD - B O P I1/1999
(57)

И зо б р е те н и е отн оси тся к способу
непреры вной варки сусла, п ред ус
матриваю щ ему подачу несваренного
сусла в нагреватель, в котором оно
нагревается до температуры 75...125°С,
введение нагретого сусла в реактор,
вы полн ен н ы й , п редпочтительно, в
виде колонны с вращающимися дис —
ками, полученное в реакторе сусло
д ал ее о б р а б а т ы в а е т с я в о тп ар н о й
колонне в противотоке пара.

тушку и две измерительные катушки
(Ьр1, Ь 2). Пары измерительных катушек
размещ ены в двух перпендикулярных
плоскостях, создавая два независимых
канала измерения. Два плеча каждого
п р е о б р а з о в а т е л я п о то к а с б а л а н 
сированы так, чтобы преобразовывать
в вы ходное н ап р яж ен и е амплитуду
только несимметричных собственных
мод струны. Выходное н ап ряж ен и е
к а ж д о го к а н а л а и с п о л ь зу е т с я для
ф орм и рован и я расп ред ел ен и я тока
обратной связи (I , I ) параллельно
струне в непосредственной близости
от нее. Благодаря регулировке тока
обратной связи, можно регулировать
э ф ф е к т и в н о е вр ем я р е л а к с а ц и и и
резонансную частоту первой а н ти 
с и м м е тр и ч н о й м оды струн ы , в то
время как симметричные моды оста —
ю тся н еи зм ен н ы м и , что п овы ш ает
чувствительность устройства к гр а 
диенту гравитации.

П. формулы: 12
Фиг.: 1

(21)
(54)
(57)

96-0242 (13) А
Микроорганизмы для биологической
борьбы с болезнями растений
И з о б р е т е н и е о тн о с и т ся к защ и те
растений и может быть использовано
для биологической борьбы с б о л ез
нями растений.
С у щ н о сть и з о б р е т е н и я с о с то и т в
и с п о л ь з о в а н и и ш там м о в из р о д а
Nectria для борьбы с фунгицидными
инфекциями у растений. Изобретение
т а к ж е о т н о с и т с я к к о м п о зи ц и я м ,
содержащим штаммы из рода Nectria,
их использованию для биологической
б орьбы с б о л езн ям и р ас те н и й и к
способу вы бора эф ф ективны х м и 
к р о о р г а н и з м о в для у н и ч т о ж е н и я
м и к р о о р га н и зм о в , вы д ел ен н ы х из
почвы.

П. формулы: 22
Фиг.: 2

(21)
(54)
(57)

П. формулы: 12
Фиг.: 4

(21)
(54)
(57)

97-0173 (13) А
Устройство для измерения грави
тационных полей
У стройство для и зм ер ен и я г р а в и 
тац и о н н ы х полей вклю чает в себя
сверхпроводящую струну (1) з а ф и 
ксированную с обоих сторон концов и
представляющую собой часть сверх
п р о во д ящ его кон тура, с в я за н н о го
индуктивно с двумя возбуждающими
с о л е н о и д а м и (Ц,(1 Ьа2). С м е щ е н и е
струны в ответ на гравитаци онное
поле улавливается двумя п р е о б р а 
зователями магнитного потока, вклю —
чаю щ ими каж ды й сигнальную к а 
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97-0263 (13) А
Система управления сделками, кон
тролируемая интегральной схемой
Система управления сделками, кон —
тролируем ая интегральной схемой,
использую щ ая интерпретатор, в ы 
полняющий команду либо на элек —
тронной карточке, либо на терминале,
либо на них обоих.
В частн ости она м о ж ет вы п олн ять
ком анду эл ек тр о н н о й к ар то ч к о й и
терминалом, подключенным или нет к
центральному блоку.
При этом интерпретатор в терминале
имеет доступ и способен использовать,
по крайней мере, часть памяти тер —
м инала и, по к р а й н е й м ере, ч асть
периферии терминала, в то время как
всп ом огател ьн ы й и н те р п р е та т о р в
электронной карточке имеет доступ и
может использовать, по крайней мере,
часть памяти электронной карточки и,
по крайней мере, периф ерии эл ек 
тронной карточки.
П. формулы: 12
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(21)
(54)

(57)

96-0209 (13) А
Способ и устройство для сокращения
передачи через линии связи тран
слируемы х повторяю щ ихся д а т а грамм
И зобретение относится к способу и
устройству для сокращ ения передачи
ч ер е з л и н и и с вязи тран сл и руем ы х
повторяю щ ихся датаграмм и м ож ет
быть использовано в системах пере —
дачи датаграмм.
Способ предусматривает сохранение в
первой локальной сети (АС) первого
сп и ска тр ан сл и р у ем ы х д атаграм м ,
передаваемых от первой ЛС ко второй
ЛС через линию связи, сохранение во
в то р о й ЛС второго сп и с к а т р а н 
слируемых датаграмм, принимаемых
второй ЛС от первой ЛС через линию
с в я зи , с р а в н е н и е т р а н с л и р у е м о й
датаграммы, генерированной первой
ЛС, с транслируемыми датаграммами
из первого списка и если эта д а т а 
грам м а соответствует к а к о й - л и б о
транслируемой датаграмме из первого
списка, п р ед о твр ащ ается п ередача
этой датаграммы через линию связи
второй ЛС, которая обеспечивается
этой датаграммой путем отыскания ее
и з в т о р о го с п и с к а , в к л ю ч а ю щ его
подобную датаграмму.
Устройство содержит первое средство,
соединенное с первой ЛС, для приема,
идентиф икации и отбрасы вания
повторяющихся транслируемых дата—
грамм, генерированных первой ЛС и
предназначенных для передачи через
линию связи к удаленной ЛС, и второе
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средство, соединенное с первой ЛС,
для п е р и о д и ч е с к о г о о б е с п е ч е н и я
первой сети повторяющимися тран —
слируемыми датаграммами, о т б р о 
ш енными удаленным передатчиком,
соединенным с отдаленной ЛС.
П. формулы: 14
Фиг.: 5

(21)
(54)

(57)

96-0283 (13) А
’
Vv.
С пособ связи в подвиж ны х тел е
фонных системах и модуль иденти
фикации абонента
И зо б р е те н и е о тн о си тся к способу
связи в подвиж ны х телеф он н ы х
системах, преимущественно в системе
типа GSM, в которых модулю и д ен 
ти ф и к а ц и и а б о н ен т а (SIM) п р е д 
писы вается не м енее двух ф ункций
идентичности (IM SI1, IM SI2), которые
вы борочн о вклю чаю тся п о л ь зо 
вателем.
П редлож енны й прим ер прим енения
м одуля и д е н т и ф и к а ц и и а б о н е н т а
реализован рабочей печатной платой,
которая может быть вставлена с двумя
разл и ч н ы м и п о л о ж ен и ям и , с о о т 
ветствующими одной и другой фун —
кции идентичности. Эти полож ения
соответственно определяю тся одним
или другим торцом печатной платы.
П. формулы: 15
Фиг.: 6

МБ - В О Р11/1999

И зобретения по которы м приняты
реш ения о выдаче патентов

нб

М Б - В О Р 11/1999
(И)
(54)

(57)

1131 (13) Р1
С пособ повы ш ения устойчивости
растений в условиях пониж енной
влажности
И зобретение относится к сельскому
х о зя й с т в у , в ч ас т н о с т и к р а с т е 
ниеводству и м ож ет бы ть и сп о л ь
зовано для повышения устойчивости
р а с т е н и й в у сл о ви ях п о н и ж е н н о й
влажности.
С у щ н о сть и з о б р е т е н и я с о с то и т в
предпосевной обработке семян био —
логически активным веществом гек —
са —ц —а ц е т а т о (О гО ') —р3—о к с о —
т р и с ^ —Ы' —диэтилникотинамид) —
диферрум(И1)кобальт(Н)моногидрат в
количестве от 0,001 до 0,1 кг на одну
тонну семян.
Технический результат изобретения
состоит в увеличении энергии п р о 
растания, уско р ен и и роста, н а к о 
пления биомассы растений и в с т и 
мулировании образования корневой
системы.

С у щ н о сть и з о б р е т е н и я с о с то и т в
отборе проб суспензионной культуры
к л ето к сочн ы х плодов с и сход н ой
жизнеспособностью не менее 94...97%,
их к о н с е р в а ц и и п у те м т е п л о в о й
о б работки при разл и чн ы х т е м п е 
р ату р н о -вр ем ен н ы х параметрах и в
о п р е д ел е н и и о п ти м ал ьн ы х п а р а 
м етров, которы е у стан авл и ваю т по
с о х р ан ен и ю исходной ж и з н е с п о 
соб н ости сусп ен зи о н н о й культуры
клеток в течение четырех суток после
тепловой обработки.
Технический результат изобретения
состои т в у ск о р ен и и м етода и в
повышении его точности.
П. формулы: 1

(11)
(54)

(57)
П. формулы: 1

(11)
(54)
(57)

1132 (13) Р1
Ручной и н стр у м ен т для о б р езк и
ветвей
И зобретение относится к сельскому
хозяйству, а именно к инструментам
для обрезки ветвей и сбора плодов.
Сущность изобретения состоит в том,
что р у ч н о й и н с т р у м е н т в к л ю ч ает
рукоятку (1) с закрепленны м на ней
ножом (2). Новым является то, что нож
(2) выполнен V —образной ф ормы в
поперечном сечении с углом 120 —150°,
а его свободны й кон ец разд воен с
расхож дением , при этом угол р а с 
хождения равен 10 —30°.
Технический результат заключается в
уменьшении ф изических нагрузок.

П. формулы: 1

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(54)
(57)

(11)
(54)
(57)

1134 (13) Б1
М етод оп ределен и я центрального
венозного давления во время оп е
рации в боковом положении больного
И зобретение относится к медицине и
м ож ет бы ть и сп ользован о в д и а г 
ностике и лечении кри ти чески х
состояний — анестезия, шок, о п е 
р а ц и я для о п р е д ел е н и я с о сто ян и я
п р аво го сер д ц а во вр ем я те р а п и и
большими объемами жидкостей.
М етод заклю чается в катетеризации
подключичной вены, установке нуле
вого уровня манометра по отношению
к правой п арастерн альн ой линии
о р и е н ти р а и и зм ер е н и и вы соты
водного столба.
Т е х н и ч е с к и й р е зу л ь т а т с о с то и т в
определении достоверны х значений
центрального венозного давления по
отношению к правой парастернальной
линии ориентира.

1133 (13)
М етод о п р е д е л е н и я п ар ам ет р ов
консервации сочных плодов
И зобретение относится к сельскому
хозяйству и может быть использовано
при хранении сельскохозяйственной
продукции.
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1135 (13) Р1
М етод лечения заболеваний п а р о донта
Изобретение относится к медицине, в
частности к стом атологии и м ож ет
быть использовано для лечения раз —
личных заболеваний пародонта.
С пособ закл ю ч ается в введен и и
м едикам ентозного препарата путем
и н ъекц и и в переходн ую складку
п о р а ж е н н о й об ласти , и сп о л ьзу я в
качестве медикаментозного препарата
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суспензию культуры мононуклеарных
клеток, полученных из крови р е ц и 
пиента.
Т е х н и ч ес к и й р е зу л ь т а т с о с то и т в
торможении воспаления тканей па —
родонта и в уменьшении рассасывания
костной ткани.

(11)
(54)

(57)

П. формулы: 1

(11)
(54)
(57)

1136 (13)
Противогрибковая мазь Вербанова
И зобретение относится к медицине, в
частности, к дерматологии и м ож ет
быть использовано для лечения м и 
козов ногтей.
Сущность изобретения состоит в том,
что противогрибковая мазь содержит
сульфат меди, салициловую кислоту и
м а зе в у ю о с н о в у п р и сл ед у ю щ ем
соотношении компонентов, масс. %:
сульфат меди
3,0...4,0
салициловая кислота
15,0...20,0
мазевая основа
остальное.
Т е х н и ч е с к и й р е зу л ь т а т с о с то и т в
получении средства с вы раж ен н ой
противогрибковой активностью.

П. формулы: 1

(11)
(54)

(57)

П. формулы: 1

(11)
(54)
(57)

1138 (13) В1
И зо п р о п и л ф о сф и т -5 ~ и зо п р о п и л изотиуроний - вещ ество с гипер
тензивной активностью
И зобретение относится к медицине,
конкретно к веществам, необходимым
для коррекции артериального д а в 
ления при состояниях острой а р те 
риальной гипотензии.
Сущность изобретения состоит в том,
что в кач еств е вещ ества с г и п е р 
тензивной активностью использую т
п р о и з в о д н о е и зо т и о м о ч е в и н ы —
изопропилф осф ит —Э —и зо п р о п и л —
изотиуроний.

1137 (13) Б1
Метод лечения женского бесплодия
И зобретение относится к медицине, в
частности к гинекологии и может быть
использовано для лечения ж енского
бесплодия, обусловленного в о с п а 
лительными заболеваниями половых
органов.
Сущность метода заключается в том,
что вводят п а р ац ер в и к ал ьн о с у с 
п ен зи ю культуры м ононуклеарны х
клеток, полученных из крови реци —
п и ен тки и вн утри м аточн о с у п е р 
натант, полученный при выделении
культуры мононуклеарных клеток из
суспензии.
Т е х н и ч ес к и й р е зу л ь т а т с о с то и т в
усилении иммунных реакций, т о р 
м ож ении воспалительной реакции и
рассасывании спаек.
П. формулы: 1
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1139 (13) ¥2
Лекарственное средство и его при
менение для улучшения или снятия
состояний возбуждения при нервных
дисфункциях
И зо б р е т е н и е о тн о с и т ся к л е к а р 
ственному средству и его применению
для л ечен и я н ер вн ы х дисф ун кц и й ,
обусловленные растройством ам и н 
ного равновесия метаболизма.
Средство включает в качестве акти —
вных веществ экстракты из СогуйаИв
и ЯвсЛясЛоЯяш, полученные экстр а
кцией спиртом (2,5:10), при желании
вклю чает такж е общ еприняты е д о 
бавки, причем соотнош ение по весу
экстрактов ^сЛзсйо/Щг'а к СогуйаИэ
колеблется в пределах от 20:1 до 1:1.
С р е д с т в о , в о б ы ч н о й ф о р м е для
перорального применения, применяют
для лечения деп реси й и улучш ения
состояния при паркинсонизме.
П. формулы: 13
Фиг.: 15

(И)
(54)
(57)

1140 (13) В1
Средство с регенеративной и ци топротекторной активностью
Изобретение относится к медицине, в
частности к фармакологии, и может
быть использовано для лечения н а 
рушений целостности тканей.
Сущность изобретения состоит в том,
ч то в к а ч е с т в е с р е д с т в а с р е г е 
нерати вн ой и цитоп ротекторн ой
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активностью использую т н е р а ф и 
нированное масло косточек винограда.
Технический результат изобретения
состоит в расш и рен и и арсен ала
лекарствен н ы х средств с р е г е 
неративной и цитопротекторной
активностью.

н и ч ес к о й и э к о л о ги ч е с к о й б е з о 
пасностью.
Технический результат изобретения
заключается в совместном абразивном
и адсорбционном действии д и сп ер 
гированного пильного и звестн як а в
процессах очистки.

П. формулы: 1

П. формулы: 1

(11)
(54)

1141 (13) Б1
Метод и устройство для сан и тар н о эпидемиологического контроля
(57) Изобретение относится к медицине, в
частности к эпидемиологии и может
быть использовано при б а к т е р и о 
л о ги ч еск о м к о н тр о л е соб лю д ен и я
эпидемиологического режима.
Сущность изобретения состоит в том,
что о с у щ е с т в л я ю т о д н о в р е м е н н о
отбор и посев проб в м о д и ф и ц и 
рованную среду Хейфица, а выявление
бактерий ведут в течение 3...5 часов.
Для осущ ествления метода заявлено
устройство 1 тубообразной формы ,
с н а б ж е н н о е к р ы ш к о й 2, на в н у 
трен н ей поверхности которой в ы 
п о л н е н а м и н и б а к т е р и о л о ги ч е с к а я
чаш ка 4 с закрепленной к ней п а 
лочкой с тампоном 5 на ее конце, а к
внутренней поверхности устройства
прикреплены две минипробирки 3.
Т е х н и ч ес к и й р е зу л ь т а т с о с то и т в
повышении точности и достоверности
б актериологического исследования
выявленных бактерий.

(11)
(54)
(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11)
(54)
(57)

П. формулы: 2
Фиг.: 5

(И)
(54)
(57)

1143 (13) Р1
Строительный блок
И зо б р е т е н и е о тн о с и т ся к с т р о и 
тельству, в частности к строительным
блокам и м ож ет быть использовано
при сухой или клеевой кладке стен и
перегородок.
Строительный блок выполнен в форме
п а р а л л е л е п и п е д а , о п о р н ы е гр а н и
которого» с н а б ж е н ы в ы с ту п а м и и
впадинами и конгруэнтны друг другу.
Выступы и впадины выполнены в виде
четырехгранных усеченных пирамид,
расположенных в шахматном порядке.
Технический результат заключается в
в о зм о ж н о с т и б о л ее п о л н о го и с 
п о л ьзо ван и я п роч н остн ы х свойств
м атер и ал а б лока п ри в о зд е й с тв и и
горизонтально направленных нагрузок
на строен и е, во зв ед ен н о е из у к а 
занных блоков.

1142 (13)
П орош кообразн ое средство для
чистки тверды х поверхностей
И зобретение относится к средствам
бытовой хим ии для чистки тверды х
поверхностей — керамической, эм а
лированной, стеклянной посуды и т. д.
П редлож енное средство состоит
п р е и м у щ е с т в е н н о и з п р и р о д н о го
карбоната кальция, представляющего
собой отходы пильного известняка с
разм ером частиц не более 400 мкм,
предварительно высушенных и с т е 
р и л и зован н ы х. С редство обладает,
наряду с хорошими чистящими свой
ствами, высокой с а н и т а р н о -ги г и е 

1144 (13) Р1
Электрическая маш ина
И зо б р е т е н и е о тн о си тся к области
электромашиностроения.
Э л е к т р и ч е с к а я м аш и н а с о д е р ж и т
р о т о р (6), с т а т о р (1) с г е р м е т и 
зирую щ ей гильзой (2), отделяю щ ей
полость (3) с тато р а от полости (4)
ротора. Герметизирую щ ая гильза (2)
вы полнена из м агнитопроводящ его
материала толщиной 0,1 —1,0 мм.
Т е х н и ч е с к и й р е зу л ь т а т с о с то и т в
улучш ении э н е р гет и ч е с к и х п о к а 
зателей, которы е приводят к у в е 
личению к о э ф ф и ц и е н та полезного
действия, в упрощении конструкции и
в уменьшении массы, вибрации, шума
и объема работ при производстве.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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II. Полезные модели
Заявки на регистрацию полезных моделей
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КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕ
ГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ БТ. 16

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИ
ФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИЕСЯ
К ПОЛЕЗЫМ МОДЕЛЯМ
(11)
(13)
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(41)

(43)
(44)
(45)
(51)
(54)
(56)
(57)
(62)
(71)
(72)
(73)
(74)
(85)
(86)
(87)

Номер зарегистрированной полезной
модели
Код вида докум ента в соответствии
со Стандартом СТ.16 ВОИС
Номер заявки
Дата подачи заявки
Дата выставочного приоритета
Номер, присвоенны й приоритетной
заявке
Датаподачи приоритетной заявки
Страна приоритетной заявки
Дата выкладки для всеобщего о зн а 
ком л ен и я за я в к и на р еги с тр а ц и ю
полезной модели непрошедшей экс —
пертизу
Д ата п убли кац и и
реш ения
о
р е ги с тр а ц и и п о л езн о й м одели б е з
проведения экспертизы по существу
Дата публикации реш ения о р еги с
трации полезной модели прошедшего
экспертизу по существу
Дата выдачи свидетельства
М еж дународная патентная кл асси 
фикация
Н азвание полезной модели
Список документов аналогов
Реф ерат или формула
Н ом ер и дата подачи более ран н ей
заявки, из которой выделен настоя
щий документ
И м я з а я в и т е л я , код с т р а н ы (С Т.З
ВОИС)
Имя
создателя,
код
страны
(СТ.З ВОИС)
Имя владельца(ов) регистрации, код
страны (СТ.З ВОИС)
Имя патентного поверенного
Дата перехода к национальной п р о 
цедуре в соответствии с РСТ
М еждународная заявка РСТ номер и
дата
М е ж д у н а р о д н а я п у б л и к а ц и я РСТ:
номер и дата

М еж дун ародн ая
п атен тн ая классиф и кация:
А — Удовлетворение ж изненны х потреб
ностей человека
В — Различные технологические процес —
сы. Транспорт
С — Химия и металлургия
Ц — Текстиль и бумага
Е — Строительство. Горное дело
Р — М е х ан и к а: о с в е щ е н и е , о топ л ен и е,
двигатели и насосы, оруж ие и б о е 
припасы, взры вны е работы
С — Ф изика
Н — Электричество

и

— первый уровень публикации: п олез
н а я м о д ел ь, о п у б л и к о в а н н а я , н е
п р о ш е д ш ая э к с п е р т и з у з а я в к а н а
регистрацию полезной модели.

У1 — второй уровень публикации: о п у б 
ликованная, прош едш ая эксп ерти зу
заявка на регистрацию полезной мо —
дели (используется для публикации
когда документ с кодом и не публи —
ковался).
У2 — второй уровень публикации: опубли
кованная, прошедшая экспертизу з а 
явка на регистрацию полезной модели
(используется для публикации с л е 
дующей за публикацией документа с
кодом и).
21 — третий уровень публикации: описание
зарегистрированной полезной модели
(используется для публикации, когда
документ с кодом VI, У2 не публико
вался).
22 — третий уровень публикации: описание
зарегистрированной полезной модели
(и с п о л ь з у е т с я д л я п у б л и к а ц и и
следующей за публикацией документа
с кодом VI, У2).
Ш1 —второй уровень публикации: публика—
ция реш ения о регистрации полезной
модели под ответственность заявителя,
б е з п р о в е д е н и я э к с п е р т и з ы по
существу (используется для публика
ции, когда д о к у м ен т с кодом и н е
публиковался).
У/2 —второй уровень публикации: публи
кация реш ения о регистрации полез —
ной модели (используется для публи
кации следующей за публикацией д о 
кумента с кодом и).
И — третий уровень публикации: описание
полезной модели, зарегистрированной
под ответствен н ость заявителя, б ез
проведения экспертизы (используется
для п у б л и к а ц и и к о гд а д о к у м е н т с
кодом Ш1, У/2 не публиковался).
12 — третий уровень публикации: описание
полезной модели, зарегистрированной
под ответствен н ость заявителя, б ез
проведения экспертизы (используется
для публикаций следующей за публи
кацией документа с кодом У/1, У/2).
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(21)
(54)
(57)

т а к ж е с о д е р ж и т с в я з и (7) м еж д у
цифровым компьютером (3) и ж идко
кристаллическим и проекторам и (8).
Ж идкокристаллические проекторы (8)
помещены в корпус (9), одна из сторон
которого вы полнена в виде п р о з 
рачного экрана (10). Внутри корпуса (9)
устан овл ен а принудительная в е н 
тиляция .
Ж идкокристаллические проекторы (8)
р а з м е щ е н ы в к о р п у с е (9), т а к и м
образом, что проецируем ы е ф р а г 
менты и зоб раж ен и я ф орм ирую т на
общ ем экране матрицу ф рагм ентов
изображений без зазоров между ними.

0041 (13) и
Видеостена
Полезная модель относится к устрой —
сгвам передачи видео и компьютерного
изображ ений на демонстрационны й
экран, к о н к р е тн о к ви д еостен ам и
может быть использована в рекламных
или демонстрационных целях.
Видеостена содержит источник (ис
точники) видео (1) и /и л и к о м п ью 
терного (2) сигналов, циф ровой ком —
пьютер (3), содержащ ий блок деления
сигнала на фрагменты (4), блок усиле
ния (5) и блок управления (6), ж ид ко
к р и с та л л и ч е с к и е п р о е к то р ы (8) с
жидкокристаллическим и панелями с
ф ункцией "обратного сканирования",
число которы х соответствует числу
ф рагм ен тов видеои н ф орм ац и и , а

Право на полезную модель признается и
защ ищ ается на территории Республики
Молдова Временным Положением об охране
промышленной собственности в Республике
Молдова № 456/1993 и подтверждается сви
детельством о регистрации.
Свидетельство о регистрации полезной
модели действует в течение 5 лет с даты подачи
заявки в АСЕР1 и его действие может быть
продлено по ходатайству владельца до 10 лет.
Полезная модель может быть з а р е 
гистрирована, если она относится к к о н 
структивному выполнению средств произ
водства и предметов потребления или их
составных частей, нова и промышленно
применима.
Право на регистрацию полезной модели
принадлежит автору или его правопреемнику.
Если автор полезной модели является слу
жащим, при отсутствии более выгодных для
него условий по договору, право на регис
трацию полезной модели принадлежит пред

П. формулы: 2
Фиг.: 1

приятию. Автор получает при этом допол
нительное вознаграждение, определяемое
условиями договора.
Полезная модель может быть з а р е 
гистрирована как без проведения экспертизы
по существу (под ответственность заявителя),
так и с проведением таковой.
Процедура регистрации полезной модели
с проведением экспертизы по существу
продолжается не менее 18 месяцев с даты
подачи заявки в АСЕР1. Процедура регис
трации полезной модели (под ответственность
заявителя) без проведения экспертизы по
существу продолжается не менее 9 месяцев с
даты подачи заявки в АСЕР1.
Реф ерат, прилагаемы й к заявк е на
регистрацию полезной модели, реферат,
прилагаемый к реш ению о регистрации
полезной модели и сведения о выдаче сви
детельства о регистрации полезной модели
публикуются в Официальном Бюллетене
Промышленной собственности (ВОР1).
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X. Информационные материалы
из области промышленной
собственности
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Татьяна
Симаненкова

Галина
Женичковская

Наталья
Скидан

Софья
Соколова

Николай
Глазунов

Антонина
Малахова

3

4

5

6

7

Александр
Бабак

Фамилия, имя

2

№
п/п
1

Изобретения, полезные
модели, товарные
знаки, промышленные
рисунки и модели

Ограничение деятель
ности
Изобретения, полезные
модели,товарные
знаки, промышленные
рисунки и модели
Изобретения, полезные
модели,товарные
знаки, промышленные
рисунки и модели,
Изобретения, полезные
модели,товарные
знаки, промышленные
рисунки и модели
Изобретения, полезные
модели, товарные
знаки, промышленные
рисунки и модели
Изобретения, полезные
модели, товарные
знаки, промышленные
рисунки и модели
Изобретения, полезные
модели, товарные
знаки, промышленные
рисунки и модели
8

7

5

4

3

2

№ свиде
тельства
1

“TREI G ” S.A.

“INTELS-MDV” S.R.L.

“Invenţie-MDV” SA

Biroul
“BrevetMarcService”

тел.:

34-15-72

тел./факс: 55-40-70
тел./факс: 55-37-24

тел./факс: 72-30-21

тел ./факс: 44-62-57
тел./факс: 49-51-40
тел.:
37-61-03
факс:
32-29-23
тел./факс: 49-31-32
факс:
21-98-81

тел./факс: 44-62-57
тел./факс: 49-51-40
тел.:
37-61-03
факс:
32-29-23
тел./факс: 49-31-32
факс:
21-98-81

Ул. Киевская, 10, кор. 2,
кв. 14, MD-2068, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail: brevet@ marc.mldnet.com
Ул. Андрей Дога, 24,
кор. 1, MD-2024, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail: invent@invent.mldnet.com
Ул. Киевская, 10, кор. 2,
кв. 14, MD-2068, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail: brevet@ marc.mldnet.com
Ул. Андрей Дога, 24, кор. 1,
MD-2024, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail: invent@invent.mldnet.com
Ул. Друмул Виилор, 42, кор. 3,
кв. 37,
MD-2021, Кишинэу,
Республика Молдова
Ул. Трандафирилор, 31, кор. 1,
кв. 111,
MD-2038, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail: treig @ treig. moldova SU
Ул. Михаил Садовяну, 4, кор. 1,
кв. 201, MD-2044, Кишинэу,
Республика Молдова

Biroul
“BrevetMarcService”

“Invenţie-MDV” SA

Телефон, факс

Адрес для переписки

Название фирмы

СПИСОК ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

MD - BOPI1/1999

Вячеслав
Голомазов

Анжела
Коркодел

Сергей
Розловенко

Юрий
Г россу

Ольга
Соколова

Наталья
Стратинская

Александра
Ротарь

Валентина
Сысоева

Вячеслав
Соломон

8

g

10

11

12

13

14

15

16

Изобретения, полезные
модели, товарные зн а ки ,
промышленные рисунки и
модели
Изобретения, полезные
модели, товарные зн а ки ,
промышленные рисунки и
модели
Изобретения, полезные
модели, товарные знаки,
промышленные рисунки и
модели
Изобретения, полезные
модели, товарные зн а ки ,
промышленные рисунки и
модели
Изобретения, полезные
модели, товарные зн а ки ,
промышленные рисунки и
модели

Товарные знаки, промыш ленные рисунки и модели

Изобретения, полезные
модели, товарные зн а ки,
промышленные рисунки и
модели
Изобретения, сорта р а с
тений, полезные модели,
товарные знаки, промыш
ленные рисунки и модели
Изобретения, полезные
модели, товарные зн а ки,
промышленные рисунки и
модели
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Biroul
“BrevetMarcService”

“INTELS-MDV” S.R.L.

17

18

Biroul
“BrevetMarcService”

Biroul
“BrevetMarcService”

“INTELS-MDV” S.R.L.

Consult-lus S.R.L.

Gardenie SA

“FS PATENT” S.R.L.

“ECONOMSERVICE”

16

15

14

13

12

10

9

Ул. Киевская, 10, кор. 2,
кв. 14, MD-2068, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail: brevet@ .marc.mldnet.com

Бул. Штефан чел Маре, 134, п/я
233, MD-2012,
Кишинэу, Республика Молдова
e-mail: freshsys@hotmail.com
Ул. Митрополита Варлаама, 65,
кв. 106 А,
MD-2012, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail: lilian@gardenie.mednet.
com
Ул. Михаил Садовяну, 24, кор.
1, оф. 302,
MD-2042, Кишинэу,
Республика Молдова
Ул. Друмул Виилор, 42, кор. 3,
кв. 37,
MD-2021, Кишинэу,
Республика Молдова
Ул. Киевская, 10, кор. 2,
кв. 14, MD-2068, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail: brevet@ .marc.mldnet.com
Ул. Киевская, 10, кор. 2,
кв. 14, MD-2068, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail: brevet@ .marc.mldnet.com
Ул. Друмул Виилор, 42, кор. 3,
кв. 37, MD-2021, Кишинэу,
Республика Молдова

Ул. Михай Еминеску, 28,
MD-2012, Кишинэу,
Республика Молдова

тел./факс: 44-62-57
тел./факс: 49-51-40
факс:
32-29-23

тел./факс: 72-30-21

тел./факс: 44-62-57
тел./факс: 49-51-40
факс:
32-29-23

тел./факс: 44-62-57
тел./факс: 49-51-40
факс:
32-29-23

тел./факс: 72-30-21

тел./факс: 33-81-34

тел./факс: 22-76-05
тел.:
26-27-45

тел./факс: 23-43-40
тел.:
23-80-70
тел.:
56-10-82

тел./факс: 24-54-48
тел.:
22-33-10
тел.:
24-73-11

MD - BO PI1/1999

Светлана
Мунтяну

Петру
Мунтяну

18

19

Наталья
Кошелева

Павел
Щербан

Виктория
Блюк

Татьяна
Бодюл

23

24

25

Думитру
Параска

22

21

20 . Владимир
Вавренюк

Емил
Мындыкану

17

126

Изобретения, полезные
модели, товарные знаки,
промышленные рисунки
и модели
Изобретения, полезные
модели, товарные знаки,
промышленные рисунки
и модели
Изобретения, полезные
модели, товарные знаки,
промышленные рисунки и
модели

"VILAD” S.R.L.

22

27

26

25

24

Национальный
институт
виноградарства и
виноделия

Biroul
“BrevetMarcService”

“Inventa-Parasca” l.l.

“Ambrozia” S.R.L.

21

23

“Ambrozia” S.R.L.

20

Изобретения, полезные
модели, товарные знаки,
промышленные рисунки
и модели
Товарные знаки,
промышленные рисунки
и модели
Товарные знаки,
промышленные рисунки
и модели
Изобретения, полезные
модели, товарные знаки,
промышленные рисунки
и модели
Изобретения, полезные
модели, товарные знаки,
промышленные рисунки
и модели

“FS PATENT”
S.R.L.

19

Товарные знаки,
промышленные рисунки
и модели

Ул. Александру чел Бун, 2,
кор. 1, кв. 71,
MD-6800, пос. Яловень,
Республика Молдова
Ул. Алексей Матеевич, 60,
MD-2012, Кишинэу,
Республика Молдова

Ул. Михаил Когэлничану, 80,
кв. 29 MD-2012, Кишинэу,
Республика Молдова
Ул. Влайку Пыркэлаб, 15, кв.
29, MD-2009, Кишинэу,
Республика Молдова
Московский проспект, 2,
кв. 142,
MD-2068, Кишинэу,
Республика Молдова
Ул. Киевская, 10,
кор. 2, кв. 14, MD-2068,
Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail: brevet@.marc.mldnet.
com
Ул. Сучава, 110, кв. 6,
MD-2051, Кишинэу,
Республика Молдова

Бул. Штефан чел Маре, 134,
п/я 233, MD-2012,
Кишинэу, Республика
Молдова
e-mail: freshsys@ hotmail.com
Ул. Михаил Когэлничану, 80,
кв. 29, MD-2012, Кишинэу,
Республика Молдова

72-13-00
73-78-55
8-268-2-16-97
57-75-55
54-24-95

тел.:
тел.:
тел.:
тел.:
факс:

49-55-93

тел.:

74-38-57

24-01-13

тел.:

тел.:

24-60-26

тел./факс:

44-62-57
49-51-40
32-29-23

24-60-26

тел. /факс:

тел ./факс:
тел./факс:
факс:

23-43-40
23-80-70
56-16-26

тел ./факс:
тел.:
тел.:

- BOPI1/1999

Людмила
Андриеш

Евгения
Корчмарь

Анна
Карева

Лариса
Глазунова

Леонид
Каримов

Виктор
Левинца

Кирил
Глазунов

26

27

28

29

30

31

32

Товарные знаки,
промышленные
рисунки и модели
Товарные знаки,
промышленные
рисунки и модели
Товарные знаки,
промышленные
рисунки и модели

Товарные знаки,
промышленные
рисунки и модели

Изобретения, полезные
модели, товарные
знаки, промышленные
рисунки и модели
Товарные знаки,
промышленные
рисунки и модели

Изобретения, полезные
модели, товарные
знаки, промышленные
рисунки и модели

34

33

32

31

30

29

28

‘TR E I G ” S.A.

GRAHAM &
LEVINTSA

‘TREI G ” S.A.

‘TR E I G” S.A.

Biroul
“BrevetMarcService”

Ул. Трандафирилор, 31, кор.
1, кв. 111,
MD-2038, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail:
treia @ treia, moldova SU
Ул. Трандафирилор, 31, кор.
1, кв. 111,
MD-2038, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail:
treia @ treia- moldova SU
Ул. Николай Костин, 33,
MD-2050, Кишинэу,
Республика Молдова
Ул. Александру чел Бун,
89, MD-2012, Кишинэу,
Республика Молдова
Ул. Трандафирилор, 31, кор.
Т-кв. 111,
MD-2038, Кишинэу,
Республика Молдова
e-mail:
treia @ treia, moldova SU

Ул.. Киевская, 10, кор. 2,
кв. 14, MD-2068, Кишинэу,
•Республика Молдова
e-mail:
brevet@.marc.mldnet.
com
П/я 127, MD-2012, Кишинэу,
Республика Молдова

24-40-76
24-40-63

75-38-57

55-40-70
55-37-24

55-40-70
55-37-24

24-02-12
24-47-59
24-21-61

44-62-57
49-51-40
32-29-23

тел ./факс: 55-37-24
тел./факс: 55-40-70

тел.:
факс:

тел.:

тел ./факс:
тел./факс:

тел ./факс:
тел./факс:

тел.:
тел.:
факс:

тед/факс:
тел/факс:
факс:
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На первой сессии Рабочих групп Постоянного
комитета по информационным технологиям
(ПКИТ)ВОИС
В период с 16 по 20 ноября 1998 г. в Женеве,
в здании Международного конференц-центра,
состоялась первая сессия Рабочих групп
Постоянного комитета по информационным
технологиям (ПКИТ) ВОИС: Рабочей группы по
информационной инфраструктуре, Рабочей группы
по безопасности в информации и Рабочей группы
по стандартам и документации. В повестку дня
сессии входило рассмотрение ряда общих
вопросов - инструкций, выработанных Пленумом
ПКИТ на его I сессии в июне 1998 г., рабочей
программы ПКИТ на период 1998-1999 гг., а
также специальных вопросов, подлежащих
выполнению в рамках деятельности каждой из
названных рабочих групп.
На сессии был заслушан отчет Секретариата
о решениях, принятых Пленумом ПКИТ, в
котором акцентировалось внимание на политике
ПКИТ, основны х целях и направлениях
деятельности Рабочих групп ПКИТ, а также на
наиболее важных проблемах, связанных с
созданием Глобальной информационной сети
ВОИС (\Л/1РСЖе1) и расширением функций и
объем а Цифровой библиотеки по интел
лектуальной собственности (ЦБИС) ВОИС.
Была одобрена рабочая программа ПКИТ на
двухлетний период, сгруппированная в 5 разделов
в соответствии с их целями. Одновременно было
принято решение рекомендовать Пленуму ПКИТ
пересмотреть программу, учитывая предстоящие
изменения электронной среды для обмена
документацией.
На за сед а н и и Р абочей группы по
информационной инфраструктуре Международное
бюро (МБ) ВОИС представило отчет о состоянии
дел по проекту Глобальной информационной сети
и о подготовительной работе, проделанной
специальной рабочей группой, созданной для
реализации данного проекта. Был поддержан
фазово-временной порядок выполнения проекта,
позволяющий оценить своевременность и
важность предпринимаемых действий. Кроме того,
понимая необходимость и важность оказания
поддержки патентным ведомствам на каждой фазе
процесса создания \/У1РО№1, группа согласовала
вопрос о распределении ведомств по категориям
в зависимости от уровня требующейся им
подготовки, п оддер ж к и и оснащ ения
оборудованием.
В заклю чение группа обр ати л ась в
Секретариат ВОИС с просьбой о поддержке
УУ1РОЫе1, об организации ряда региональных
сессий, информирующих о \Л/1РОЫе1, и о
широкой публикации информационны х
материалов, касающихся УУ1РОНе1 и моделей
распространения информации.

На заседании Рабочей группы по безопасности
в информации на основании обзора, сделанного
МБ, о потенциальных возможностях электронной
торговли, ее инфраструктуре и использовании
ее механизмов ведомствами интеллектуальной
собственности было проведено обсуждение
различных аспектов безопасности в информации:
от влияния национального законодательства на
гарантию частной собственности на данные до
предоставления обобщенной информации по
практике обесп еч ен и я б езо п а сн о ст и в
информационной сети.
Участники сесси и согласи л и сь, что
безопасность на уровне заявок должна быть для
\Л/1РОИе1 основным принципом безопасности на
уровне пользователей и что на последующих
фазах разработки Глобальной информационной
сети следует проработать вопросы физической
б езо п а сн о ст и п ер сон ал а. С екретариату
предложено разработать общую политику
безопасностй, первоначально определив ее
принципы и правила, а также согласовывать
пилотные проекты в данной области С различными
государствами-участниками ВОИС с целью
иссл едовани я м о д ел ей и технол огий ,
обеспечивающих безопасность на уровне заявок.
Кроме того, данная группа обсуди л а
некоторые технические проблемы, связанные с
обменом приоритетными документами через сеть,
наглядно продемонстрированные Патентным
ведомством США на б а зе трехсторонней
безопасной виртуальной частной сети ТБУРИ.
Реш ено, что для оказания помощи в
обсуждении и обмене информацией между
государствами МБ следует подготовить ресурсный
пакет, обеспечивающий \ЛМ\Л/ связи и другие
отсылки к источникам безопасной информации,
координировать создание специальной группы из
экспертов заинтересованных государств и
обеспеч ить благоприятны е условия ее
деятельности.
На заседании Рабочей группы по стандартам
и документации большое внимание было уделено
решению вопросов, связанных с пересмотром
следующих стандартов ВОИС: $1. 14, Бс 30, $1.
31, Б!. 32, Бс 33, Бс 35, Бс 40. Указанные
стандарты относятся к категории стандартов,
подвергаю щ ихся наибольш ему влиянию
информационных технологий, вошедших в
практику охраны промышленной собственности.
На рассмотрение группы была предоставлена
заключительная редакция стандарта Б1. 14
(Рекомендации по включению ссылок, цитируемых
в патентных документах), которую единодушно
было решено рекомендовать предстоящему
Пленуму ПКИТ для принятия и введения в
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практику деятельности патентных ведомств с 1
апреля 1999. В значительной степени поправки,
внесенные в данный стандарт, относятся к
подпараграфу 12 (а)(у) (в прежней редакции 11 (а))(у)), примечанию 2, связанному с данным
подпараграфом, и параграфу 13 (текст стандарта
Б!. 14 содержится в Приложении IV к Отчету).
Было решено: считать работу по задаче 7
(в) завершенной. Однако по предложению
Патентного ведомства США - пересмотреть
некоторые стандарты ВОИС, принимая во
внимание необходимость единообразной
идентификации патентного документа при
применении кодов дополнительной коррекции,
и выяснить необходимость разработки в рамках
стандарта $1. 14 положений по цитированию
не только патентных документов, но и
документов, относящихся к другим видам
промышленной собственности - Рабочая группа
рекомендовала очередному Пленуму ПКИТ
создать две новые задачи, отражающие
возникшие проблемы.
Отмечен п р огр есс, достигнутый в
совершенствовании группы стандартов ВОИС (Бс
30, Б с 31, Б с 32, Б с 33, Б с 35,
Б с 40), связанных с записью и обменом
информацией на машиночитаемых носителях.
Окончательный вариант стандарта Бс 33,
одобренный на сессии и прошедший без
замечаний рассмотрение в ведомствах, будет
предложен Пленуму ПКИТ для принятия и
введения в действие.
В п р о ц ессе обсуж ден и я вопроса о
необходимости введения меток названий общих
полей в базах данных ЦБИС Рабочая группа
согласилась, что дальнейшее исследование
путей, обеспечивающих создание дружественных
конечному пользователю
поисковых

интерфейсов, следует предпринимать в рамках
будущей деятельности по ЦБИС пилот-проекту,
придавая особое значение развитию систем
согласования Z39.50.
Кроме того, участники сесси и с
удовлетворением констатировали успехи,
достигнутые МБ в реализации проекта создания
ЦБИС ВОИС, и одобрили намеченные к
исполнению меры. К числу последних относятся:
обсуждение связей с Esp@ cenet службой ЕПВ,
экспериментальное использование данных,
представленных для ЦБИС патентными
ведомствами Индии и Китая, организация
пробного свободного доступа к коммерческим
базам данных в течение шести месяцев, начиная
с февраля 1999 г.
С большим вниманием было заслушано
сообщение Секретариата о помощи, оказываемой
ВОИС, небольшим патентным ведомствам в
получении патентной информации на CD-ROM.
В частности, коллекция GLOBALPat CD-ROM
была направлена в четыре организации и 39
национальных патентных ведомств.
Делегация США еще раз подтвердила, что,
начиная с 1999 г., патентное ведомство страны
будет публиковать данные по патентам и
товарным знакам на цифровых дисках
DVD-ROM, используя программный продукт
Dataware II.
Большой интерес и одобрение участников
сессии получил показ достижений в области
информационных технологий, продемонстри
рованный делегацией Узбекистана и Секрета
риатом ВОИС.
М ат ериалы подгот овлены н а основании
п р о ект а О т чет а S C I T / W G / 1 / 1 2 Prov
от 20 .11.19 98 .

Составила

♦♦♦ Генеральный директор ВОИС сообщает,
что 12 ноября 1998 г. Правительство Королевства
Лесото сдало на хранение документ о при
соединении его страны к Мадридскому сог
лашению о международной регистрации знаков
(1979 г.). Мадридское соглашение вступит в силу
относительно Королевства Лесото с 12 февраля
1999 г.
❖ 12 ноября 1998 г. Правительство Коро
левства Лесото сдало на хранение документ о
присоединении его страны к Протоколу к
Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков (1989 г.). Указанный Протокол
вступит в силу относительно Королевства Лесото
с 12 февраля 1999 г.
❖ 24 ноября 1998 г. Правительство Японии
сдало на хранение документ о присоединении его
страны к Международной конвенции по охране

Галина Глазачева

селекционных достижений (11РОУ) (Акт 1991 г.).
Япония
является
девятой
страной,
ратифицировавшей указанный Акт конвенции.
Акт 1991 г. вступит в силу относительно Японии
через месяц после сдачи на хранение документа о
присоединении: с 24 декабря 1998 г.
3 декабря 1998 г. Правительство Объе
диненного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии сдало на хранение грамоту о
ратификации Международной конвенции по
охране селекционных достижений (ГГРОУ) (Акт
1991г.). Объединенное Королевство Велико
британии и Северной Ирландии является десятой
страной, ратифицировавшей указанный Акт
конвенции. Акт 1991г. иРОУ конвенции вступит в
силу относительно Объединенного Королевства
через месяц после сдачи на хранение грамоты о
ратификации: с 3 января 1999 г.
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în atenţia antreprenorilor
despre importanţa problemei vizate
Raisa CRAVCENCO,
doctor în economie,
colaborator ştiinţific superior

în conformitate cu legislaţia în vigoare,
evaluarea valorii brevetelor reprezintă un
profitabil activ intangibil al întreprinderii şi
o formă de proprietate. Drepturile
patrimoniale asu p ra invenţiilor şi mărcilor
evaluate şi d ep u se la balanţa
întreprinderii ca active intangibile pot fi
utilizate în diverse scopuri în v ed erea
obţinerii de profit, practică nefolosită
anterior în adm inistrarea curentă şi nici în
cea d e perspectivă. F ondarea unor
întreprinderi mixte, n ecesitatea
argum entării şi obţinerii unor investiţii de
p este hotare e s te imposibilă fără
estim area posibilităţilor efective ale
activităţii inventive. A ceastă condiţie a
stabilităţii econom ice e s te înalt apreciată
în ţările cu econom ie de piaţă. Pentru
republica noastră a c e a s tă m odalitate de
im plem entare a inovaţiilor tehnice şi a
altor tipuri de inovaţii reprezintă un
domeniu nou şi încă nevalorificat.
Investitorii străini antrenaţi şi eventualii
parteneri d e afaceri întreprind mai întâi de
toate investigaţii ale nivelului de dotare
tehnică a producţiei autohtone, evoluţia
căreia e s te im pulsionată de asim ilarea
rezultatelor descoperirilor în ştiinţă. Astfel,
p ân ă în prezent n-au fost ap ro b ate legile
şi em ise hotărârile d e rigoare destinate
s ă reglem enteze procedura d e evaluare
şi contabilizare a activelor intangibile ale
întreprinderilor (în special a proprietăţii
industriale), n-au fost elab o rate nici actele
normative n e c e sa re pentru stim ularea
activităţii inventive. A cestea în să urm ează
s ă fie elaborate şi aprobate. R ealitatea

a testă că patronii care m izează pe
succesul d e antreprenor întreprind deja
măsuri d e evaluare a drepturilor asu p ra
invenţiilor şi le aplică în activitatea
comercială.
Vă atenţionăm a ş a d a r că, în primul rând,
valoarea brevetelor poate fi d e p u să în
capitalul statu tar al întreprinderii în
funcţiune sau nou fondate. Pot fi eliberate
un num ăr determ inat de acţiuni conţinând
a c e a s tă valoare, care vor constitui
obiectul unor tranzacţii pe piaţa valorilor,
c e e a ce oferă anum ite avantaje, fapt
cunoscut de econom işti. în al doilea
rând, patrimoniul evaluat conţinând
brevete reprezintă un obiect de creditare
şi asigurare contra gaj. E laborarea business-planurilor pentru argum entarea
cuantumului d e credite la crea re a
invenţiilor şi achiziţionarea drepturilor
asu p ra ace sto ra sunt întem eiate pe
ev aluarea valorii d e piaţă ale ace sto ra din
urmă. în al treilea rând, drepturile evalu
ate ad u c profit în com erţul licenţelor,
cesiu n ea drepturilor, alte transferuri d e
tehnologii. E num erarea aplicaţiilor utile
ale acestui gen d e patrimoniu e s te
im punătoare. El e s te în evoluţie. în a c e st
context ţinem s ă relevăm urm ătoarele:
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale oferă orice consultaţie la acest
subiect. Agenţia prestează, de asemenea,
servicii de evoluare a proprietăţii industriale
la un înalt nivel profesionist. Apelaţi la
serviciile noastre. Aceasta va conduce cu
certitudine la sporirea profitului Dvs.!
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П редприним ателям ,
е щ е р аз о в а ж н о с т и п р о б л е м ы
Раиса КРАВЧЕНКО
д окт ор эконом ики,
с т а р ш и й н ауч н ы й со т р уд н и к

В соответствии с законодательством
стоимостная величина изобретения как
и во всем мире является доходны м
нематериальным активом пред
приятия и видом имущества. О ценен
ные и поставленные на баланс
предприятия в качестве нематериа
льных активов имущ ественные права
на изобретения, товарные знаки могут
использоваться в самых различных
целях и приносить выгоду, которую
раньш е не видели и не учитывали ни в
каждодневной хозяйственной практике,
ни в перспективе. Организация
совместных производств, н ео б 
ходимость обоснования и получения
иностранных инвестиций просто
невозможна б е з учета потенциальных
возможностей изобретательской
деятельности. Этот фактор
экономической стабильности высоко
ценится в странах рыночной системы.
А для нас это новый и не изведанный
вид использования технических и
других новшеств. Иностранные
инвесторы и партнеры по производ
ству в первую оч ер едь оценивают
уровень технического вооружения
нашего производства, ведь его
перспектива состоит в освоениии
результатов научных открытий. Мы
уж е отмечали ранее,что на данный
момент не приняты ещ е законы и
постановления, которые регулировали
бы порядок оценки и бухгалтерского
учета нематериальных активов
предприятия в части интеллектуальной
собственности, отсутствуют
нормативные акты по стимулированию
изобретательской деятельности. Но

они будут разработаны и утверждены.
Руководители предприятий, которые
ориентированны на п р ед
принимательский успех, уже сейч ас
оценивают права на изобретения и
используют их в коммерческой
деятельности.
Стоимость патентов, свидетельств о
регистрации, во-первых, может быть
внесена в уставный капитал дей ст 
вующего и вновь ф орм ируем ого
предприятия. На эту сумму может быть
выпущено оп р ед ел ен н о е количество
акций, которые могут быть предм етом
операций на ф он довом рынке. Данная
ситуация сулит ряд преимущ еств.
Экономисты это знают. Во-вторых,
оц ен ен н ое имущ ество в виде патентов
уже сейч ас служит в качестве залога
при кредитовании и страховании.
Разработка бизнес-планов для об о сн о 
вания разм ера кредита на со зд а н и е
изобретений или приобретение прав на
них основы вается на оценке их
рыночной стоимости. В-третьих,
оцененны е права приносят д о х о д в
пр оц ессе лицензионной торговли,
уступке прав, прочем технологическом
обм ен е. П еречень полезного
использования данного вида имущ е
ства больш ой. Такая практика уже
развивается. В Государственном
Агентстве по охране промышленной
собственности Вы м ож ете получить
любую консультацию на эту тему, а
также грамотно оценить патенты и
свидетельства. С оветуем
хозяйственникам обратить внимание
на этот вид деятельности. Он

принесет гарантируемый доход!
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Stim aţi m anageri,
reţineţi că la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a fost creată recent o
nouă structură - Editura AGEPI, care vă propune o gamă largă de servicii editorial-poligrafice
de calitate:
>Operativ
> Rapid
>Calitativ
editarea unor lucrări ştiinţifice şi d e popularizare în dom eniul ştiinţelor sociale şi naturale,
jurisprudenţei, m edicinei etc.;
-$■ editarea revistelor de specialitate;
editarea prospectelor, pliantelor şi cataloagelor de prom ovare a produselor Dvs. pe
piaţă;
4- elaborarea şi m ultiplicarea diverselor articole d e birotică: caiete, form ulare, borderouri,
agende, afişe, mape, invitaţii, calendare, cărţi de vizită etc.;
4- urgenţe tipografice de divers volum ;
publicitatea obiectelor de proprietate industrială în Buletinul Oficial d e Proprietate
Industrială (BOPI) şi în revista inventatorilor şi cercetătorilor Intellectus cu suplim entele
sale, editate de AGEPI;
-0- xerografierea docum entaţiei de brevet, a unor lucrări consacrate problem elor de
proprietate industrială;
Grupul nostru ed itorial rezolvă orice p ro b le m ă d e re d ac ta re , tra d u c ere , desig n ,
te h n o re d ac ta re şl m a c h e ta re l
GRATUIT acordăm consultanţă m etodică, d e stilistică şi term inologie privind perfectarea
docum entaţiei necesare brevetării
în e c h i p ă c u n o ! tim p u l v a lu c r a în f a v o a r e a D v s ., I a r p r e ţu r ile

r e z o n a b i l e v ă ’v o r

d e t e r m i n a e ă s o l i c i t a ţ i s e r v i c i i l e m e n ţ i o n a t e ş l în c o n t in u a r e .

in atenţia agenţilor economici
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Vă reamintim că AGEPI continuă să încheie
contracte de prestare-servicii cu întreprinderile din
republică. Conform contractelor Agenţia efec
tuează:
* cercetări tematice pentru toate obiectele de
proprietate industrială în baza colecţiilor naţionale
documentare din Republica Moldova şi din ţările
avansate incluzând: analiza situaţiei juridice a
cererilor şi titlurilor de protecţie care sunt obiecte
ale licenţelor şi examinarea tipului de licenţă;
analiza dinamicii brevetării şi a structurii bre
vetărilor reciproce; identificarea firmelor titulare de
obiecte ale proprietăţii industriale cu nominalizarea
tuturor titlurilor de protecţie deţinute atât în ţara
de origine a firmei, cât şi în ţările de origine a
brevetelor (identificarea soluţiilor anaioage);
analiza activităţii firmelor privind vânzarea/
achiziţionarea de licenţe;
* cercetări conjuncturale urmărind asigurarea
unui înalt nivel ştiinţific şi tehnic pentru obiectele
aflate în faza de elaborare; prognozarea ten
dinţelor de dezvoltare tehnologică; obţinerea
datelor de referinţă pentru argumentarea alegerii
pieţelor potenţiale de desfacere a producţiei, a
eventualilor licenţiatori şi licenţiaţi, a furnizorilor
producţiei de import, partenerilor de colaborare
tehnico-ştiinţifică, de producţie sau de fondare a
întreprinderilor mixte;
* cercetări documentare pentru determinarea
direcţiilor de perspectivă ale elaborărilor tehnicoştiinţifice;
* cercetări documentare privind riscul de
contrafacere;
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* cercetări pe firmă (nume) şi număr de bre
vet (certificat).
Pentru efectuarea acestor cercetări AGEPI
dispune de o bogată colecţie de materiale
documentare:
* Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială
din 32 de ţări (inclusiv din toate ţările CSI) şi de la
4 organizaţii internaţionale;
* baza de date pe discuri optice (CD-ROM)
editate de OMPI, OEB, precum şi de oficiile de
brevete din Austria, Germania, SUA, Elveţia,
Japonia, Republica Moldova şi din alte ţări;
* fondul de descrieri ale invenţiilor protejate
prin certificate de autor ale U.R.S.S.
Până în prezent AGEPI a încheiat contracte cu
circa 50 de întreprinderi, între care: S.A.

COMBINATUL DE PANIFICAŢIEDINCHIŞINĂU
"FRANZELUŢA”, S.A. INCOMLAC, FIRMA DE
PRODUCŢIEŞl COMERŢTIGHINA, S.A. MOLDCARTON, S.A. COMBINATUL [ŢE PRODUSE
ALIMENTARE DIN BMTU IŞăffTUTUL DE
CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÂMP,
S.A. FABRICADEPÂINEORHEI ş.a.
Doriţi să beneficiaţi de serviciile AGEPI?
Grâbiţi-vă să încheiaţi contracte! Ele vă vor asigura
poziţii stabile pe piaţă, activitate eficientă de
antreprenoriat, protecţia intereselor în condiţii de
concurenţă neloială, noi şanse de succes şi
siguranţă în afaceri.
Tel. pentru informaţii:
centrala: 49-30-16; 44-02-55; 43-91-92
suplimentar: 2-38
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Eugen Staşcov (preşedinte), Ion Daniliuc, Victor Sosnovschi, Boris Schiţco, Vitalie Patlate,
Ana Zavalistâi, Ecaterina Marandici, Svetlana Spătaru, Lucia Gordilă,
Veaceslav Crecetov, Nadina Pripa, Oxana Panasenco,
Andrei Moisei, Eduard Grosu, Maria Spinei.
Tehnoredactare computerizată: Zinaida Bondar

4

09

000014
BOPI nr . 1/1999
Formatul A 4
Coli de tipar 16,75
Imprimat la tipografia AGEPI

© Toate drepturile sunt rezervate AGEPI. Această publicaţie nu va putea ft reprodusă în tot sau în parte,
în nici un mod, fără autorizaţie prealabilă.

